
 

   



 

 

  املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
  :تأسيسه
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  ).م١٩٨٣( هـ ١٤٠٣وقد باشر املعهد أعماله عام ). م١٩٧٩آذار / من مارس١٤(هـ ١٣٩٩عام 
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  :وظائفه
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  .الشريعة اإلسالمية يف معامالا

  . الدول األعضاء يف البنكيفتدريب املوظفني العاملني يف جماالت النشاط التنموي ) ج
  .إنشاء مركز للمعلومات لتجميع وتنظيم ونشر املعلومات يف ااالت املتصلة مبيادين نشاطه) د

  . حتقيق هدفهى تساعده علىالقيام بأية أعمال أخر) هـ
  :هيكله التنظيمي
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  :مقره
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  تقدمي
يهدف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب إىل إجراء البحوث الالزمة ملمارسة النشاطات 

 .ريعة اإلسالمية ألحكام الشالدول اإلسالمية وفقاً االقتصادية واملالية واملصرفية يف
ويضطلع املعهد بوظيفته هذه من خالل فريق داخلي من املهنيني العاملني بشعبة البحوث، 

ني بالقيام يوكذلك عن طريق اخلربات املتوفرة خارج املعهد، وذلك بتكليف باحثني خارج
 .ببحوث حول موضوعات ختدم رسالته وتساعد على حتقيق أهدافه

ع األفراد واملؤسسات على يوم ا املعهد يف هذا اال، تشجومن األنشطة املهمة اليت يق
 .مما ينسجم ورسالة املعهد. تقدمي حبوثهم ومقترحام

ويف هذا اإلطار نقدم هذا الكتاب املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي، وهو يف أصله حبث 
 ونال به درجة ،قرىأعده األخ سعد بن محد اللحياين احملاضر بكلية الشريعة جبامعة أم ال

 .املاجستري يف االقتصاد اإلسالمي
وكيف  ،للدولة والبحث يتناول موضوعا من األمهية مبكان، حيث يتعلق باملوازنة العامة

 .ميكن استخدامها أداة مؤثرة اقتصاديا واجتماعيا
ومن خالل تتبعه إلجراءات إعداد ميزانية الدولة حىت اعتمادها ومراقبة تنفيذها، يسلط 

لباحث الضوء على مدى سعة الشريعة اإلسالمية وقدرا على استيعاب وتوجيه مجيع التجارب ا
البشرية لتتكيف مع غاية الشريعة وروحها ومنهاجها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يربز 

 اهتمامها ليس فقط باجلوانب سسيما يف اجلوانب املالية متيزا يعك بوضوح متيز هذه الشريعة ال
 .ية واالقتصادية، وإمنا قبل ذلك بالنواحي اإلنسانية واألخالقيةاملاد



 

 ١٢

 وملا هلذه الرسالة من أمهية، وملا تضمنته من موضوعات م االقتصادي املسلم فقد رأت 
آملني أن . اللجنة العلمية باملعهد جبلستها اخلامسة واألربعني نشرها كتابا ضمن مطبوعات املعهد

كتبة اإلسالمية يسترشد ا الباحثون يف االقتصاد اإلسالمي، ويستضيء تكون إضافة مفيدة إىل امل
 املوىل تبارك وتعاىل أن ينفع ا املسلمني يف مجيع نيسائل.  كل مكانيفا طالب احلقيقة 
 .أقطارهم وجمتمعام

 واهللا من وراء القصد،
 معبد علي اجلارحي. د

 مدير املعهد
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  املقدمة
والصالة . اإلنسان، علمه البيان، وأنزل الكتاب باحلق وامليزاناحلمد هللا الرمحن، خلق 

 .والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :أما بعد

فإن املال قوام احلياة، وسبب من أسباب استمرارها، وهو ضرورة للفرد والدولة، فالفرد ال 
ت حياته، وأسباب عيشه، كذلك فإن الدولة ميكنه العيش بال مال حيصل من خالله على ضروريا

 .ال تتمكن بغري مال من أداء وظائفها والقيام بواجباا، وحتقيق مصاحل أفرادها
وملا كان املال بتلك األمهية يف حياة الفرد والدولة فقد جاءت الشريعة اإلسالمية مراعية له يف 

   : فاهللا سبحانه وتعاىل يقولمقاصدها، بالتأكيد على احلفاظ عليه، والتشديد يف حرمته،
        والرسول  )١( اآليةيقول  :  إن

 ومن أجل احملافظة على املال .)٢( احلديث .... دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم
  حرمت السرقة والغش والربا

                                            
  . ٢٩سورة النساء، آية  )1(
 ١٣٠٥  /٣ ،) هـ١٤٠٣ار الفكر، د: بريوت(مسلم، صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  )2(

 . كتاب القسامة، باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال
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جل حتصيل املال شرعت التجارة أومن . والغلول وأكل املال بالباطل، وشرع احلجر على السفيه
 .والعمل والشركة وسائر أوجه الكسب املباحة

وفيما يتعلق باملال العام فقد جاءت الشريعة اإلسالمية مبينة أحكامه مؤكدة على حرمته، ضابطة 
يف املدينة وجدت األموال العامة، فكان للدولة اإلسالمية جلبايته وإنفاقه، فمنذ أن قامت دولة اإلسالم 

إيراداا ونفقاا اليت متكنها من أداء واجباا، والقيام مبهماا، وكانت هذه األموال واضحة املعامل، 
من استعملناه منكم  :  يقولوقد شدد اإلسالم على حرمة املال العام، فالرسول . بينة األحكام

كذلك فإن عمر بن   )١( .  يأيت به يوم القيامة فما فوفه كان غلوالً خميطاًعلى عمل فكتمنا
 .اخلطاب كان يتشدد يف حماسبة عماله على األموال العامة

 ألمهية موضوع املال العام فقد أفرد له علماء املسلمني املؤلفات، وصنفوا يف أحكامه ونظراً
 بناء على طلب اخلليفة »اخلراج« كتاب املصنفات، فهذا القاضي أبو يوسف رمحه اهللا يكتب

كذلك . جوه مصارفها، وأحكام جبايتها وإنفاقهاوهارون الرشيد، يبني فيه إيرادات الدولة، و
 مجع فيه األحاديث واآلثار والفتاوى املتعلقة »األموال«فإن أبا عبيد رمحه اهللا صنف كتابا يف 

د تبعه يف ذلك تلميذه ابن زجنويه الذي وضع بأموال الدولة اإلسالمية من يفء وصدقة وغنيمة، وق
ويضاف إىل ما سبق أن بعض العلماء .  عبيدوكتابا يف األموال يشبه إىل حد بعيد كتاب أب

املاوردي، : والسياسة الشرعية، ومن هؤالء، تعرضوا هلذا املوضوع يف كتب األحكام السلطانية
 .وأبو يعلى، وابن تيمية، رمحهم اهللا

وال العامة يف اإلسالم بتلك األمهية، وكانت املوازنة أحد األساليب اليت تنظم وملا كانت األم
بواسطتها األموال العامة للدولة، حيث ختطط الدولة عن طريقها اإليرادات والنفقات العامة، على 

 حتقق من خالله أهدافا معينة، لذلك فإن موضوع املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي يصبح حنوٍ
را بالبحث والدراسة ليتبني كيفية االستفادة من املوازنة يف االقتصاد اإلسالمي، وتتضح جدي

  أهدافها وقواعدها 

                                            
 . ، كتاب اإلمارة، باب حترمي هدايا العمال٣/١٤٦٥مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق،  )1(
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وضوابطها يف إطار األحكام الشرعية، ذلك أن االقتصاد اإلسالمي باعتباره علما من العلوم 
ية، كما أنه اإلسالمية فيه متسع لكل األساليب اليت ال تتعارض مع القواعد واألحكام الشرع

 .يضبط تلك األساليب وخيضعها لتلك القواعد واألحكام
إن دراسة موضوع املوازنة العامة تستند يف أمهيتها إىل أمهية املوازنة العامة باعتبارها برنامج 
عمل للدولة لفترة قادمة، فاملوازنة متثل من خالل بنود إنفاقها الربامج اليت ختطط الدولة لتنفيذها 

نه من املمكن معرفة أهداف الدولة، وسياساا، من خالل حتليل أومن املعلوم . وازنةيف فترة امل
أرقام اإليرادات والنفقات يف املوازنة العامة، ومن مث فإن أمهية املوازنة العامة ال تتعلق بالقطاع 
 احلكومي فقط، بل تتعلق بكافة قطاعات االقتصاد، فالقطاع احلكومي يويل املوازنة اهتمامه

أما أمهية املوازنة لقطاع األعمال فتتمثل يف أن املوازنة . باعتبارها متثل خطة عمل، وبرنامج متويل
تتضمن يف الغالب مشاريع تعترب جماالت استثمار هامة هلذا القطاع، كما أن املوازنة قد تتضمن 

النسبة للقطاع أما ب.  أو مدفوعات حتويلية، يكون هلا أثر على النشاط االقتصادي،ضرائب إضافية
العائلي فإن أمهية املوازنة العامة تربز أيضا فيما قد تتضمنه املوازنة من ضرائب إضافية أو 
مدفوعات حتويلية، أو خدمات جمانية، وكذلك فيما قد توفره من فرص عمل أو تتسبب يف 

ج إىل رؤوس توفريه، أما أمهية املوازنة للقطاع اخلارجي فتتمثل يف أن مشاريع املوازنة قد حتتا
أموال أو عمالة أجنبية فهي بذلك متثل جمال استثمار للقطاع اخلارجي، كذلك فإن أثر املوازنة 
على العالقات االقتصادية الدولية وحتركات رؤوس األموال جيعل هلا أمهية كبرية عند القطاع 

 .اخلارجي
 يف الدولة، لذلك فإا مل ونظرا لكون املوازنة العامة تباشر تأثريا اقتصاديا واجتماعيا كبريا

تعد جمرد جدول يبني اإليرادات والنفقات العامة للدولة، وإمنا أصبحت أداة تتخذها الدولة لتباشر 
 .ا أهدافا معينةهلمن خال

ومن ناحية أخرى فهناك الدور الذي ميكن أن متارسه املوازنة العامة يف عملية ترشيد املال 
   الرقابة على كل منيفالل دورها العام، جباية وإنفاقا، سواء من خ
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اجلباية واإلنفاق، أو من خالل مراقبة العوائد املتحققة من اإلنفاق العام وربطها بذلك اإلنفاق، أو 
 .قسيمها بطريقة حتقق الترشيد الصحيح لألموال العامةتمن خالل تنظيم املوازنة و

 :فرضية البحث
كان وجود اإليرادات والنفقات العامة يف ينطلق هذا البحث من فرضية مضموا أنه ملا 

نه إ به، وذلك من واقع األدلة النظرية والوقائع التارخيية، لذا ف مسلماًالنظام املايل اإلسالمي أمراً
 يف االقتصاد اإلسالمي، ويأيت هذا البحث لدراسة هذه الفرضية ةميكن تصور وجود موازنة عام

يف االقتصاد اإلسالمي ومدى إقرارها أو رفضها جلوانب وحبثها، ومعرفة جوانب املوازنة العامة 
 .املوازنة العامة يف االقتصاد الوضعي

إن للموازنة العامة جانبني رئيسني، األول منهما جانب إجرائي نظامي يتمثل يف القواعد 
نب ما اجلاأ. واملبادئ اليت حتكم إعداد املوازنة واعتمادها، وكيفية تنفيذها ومراقبة ذلك التنفيذ

وما ميكن أن تباشره من تأثري على  ،الثاين فهو جانب اقتصادي يتمثل يف سياسات املوازنة العامة
 .املتغريات االقتصادية، وكيفية اختاذها أداة لتحقيق األهداف املطلوبة

ويف هذا البحث سوف جترى دراسة لكل من اجلانبني، وإن كانت الدراسة يف اجلانب 
رها ث وسعر الصرف وتأتثر املوازنة على ميزان املدفوعاأعرض لبحث االقتصادي للموازنة لن تت

 . يضيق عنه جهد الباحثإذ إن حبث هذا املوضوع يتطلب توسعاً ؛ما
 :منهج البحث

يتبع الباحث يف حبث موضوع املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي املنهج االستنباطي 
لة أ البحث، والفرضية اليت تبحث، ففي حبث مسةجزئي لطبيعة واملنهج االستقرائي التارخيي تبعاً

 وجود املوازنة العامة يف صدر الدولة اإلسالمية يتبع املنهج
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االستقرائي التارخيي ملعرفة ما إذا كانت املوازنة العامة قد وجدت يف صدر الدولة اإلسالمية أم 
ىل النتائج املطلوبة، وسوف ال، أما يف بقية جزئيات البحث فيتبع املنهج االستنباطي للوصول إ

 هو سائد يف االقتصاد الوضعي، وذلك لتحقيق مبا. يقدم لكل جزئية من البحث بالتعريف
أحدمها إيضاح وبيان بعض املفاهيم االقتصادية قبل حبثها، وثانيهما إجياد مقابلة بني ما : هدفني

 .هو معروف يف االقتصاد الوضعي وما هو موجود يف االقتصاد اإلسالمي
وفيما يتعلق باملراجع فإن البحث سوف يعتمد يف الدراسة الشرعية على القرآن والسنة 
النبوية الشريفة واملصادر الفقهية األصلية يف املذاهب الفقهية املختلفة، هذا مع اإلفادة من املراجع 

مد على الفقهية املعاصرة خاصة يف املسائل احلديثة، أما يف الدراسة االقتصادية فإن البحث يعت
  . الكتب املتخصصة يف كل نقطة من نقاط البحث

 :خطة البحث اإلمجالية
 ويتلوه خامتة ،يأيت هذا البحث يف فصل متهيدي وأربعة فصول رئيسة يسبق ذلك مقدمة

 :ى النحو التايلعل وذلك ،تتضمن أهم نتائج البحث
 مقدمة •
 فصل متهيدي •
 .قواعد املوازنة العامة: الفصل األول •
 .عمليات املوازنة العامة: الفصل الثاين •
 .سياسات املوازنة العامة: الفصل الثاين •
 .تصور ملوازنة عامة يف اقتصاد إسالمي: الفصل الرابع •
 :خامتة •



 

 ١٨

 ويف اخلتام أود أن أوجه شكري لكل من أسهم وأعان يف إجناز هذا البحث وإخراجه، 
ك اإلسالمي للتنمية الذي توىل فأتوجه بالشكر اجلزيل للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بالبن

كما أتوجه بالشكر للمشرفني الكرميني سعادة الدكتور صاحل . مشكورا طباعة هذا البحث ونشره
 ، وسعادة الدكتور حممد عبد املنعم عفر اللذين أشرفا على هذا البحث ورعياه،بن زابن املرزوقي

الفاضلني سعادة الدكتور عبد اهللا فكان لرعايتهما أبلغ األثر، والشكر أقدمه كذلك لألستاذين 
الثمايل وسعادة الدكتور ربيع الرويب اللذين شرفت مبناقشتهما يل يف هذا البحث واستفدت 
منهما، كما ال يفوتين أن أشكر احملكمني الكرميني اللذين تفضال بقراءة البحـث فأفاداين 

ذ يوسف كمال الذي مبالحظام وتوجيهام، كذلك أوجه شكري ألستاذي الفاضل األستا
حظيت منه وما زلت أحظى بكل اهتمام وعناية، فأفدت من مناقشته وتوجيهاته، كذلك أتوجه 
بالشكر لكافة األساتذة والزمالء الذين قدموا يل املساعدة أثناء كتابة هذا البحث إما مبرجع أو 

 . خري اجلزاءوأخص بالذكر منهم األستاذ حممد الزهراين فللجميع أقول جزاكم اهللا ،مناقشة
 .واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني



 

 

  
  
  
  
  
 

 الفصل التمهيدي
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 :تقدمي
 :يتم من خالل هذا الفصل حماولة اإلجابة على األسئلة التالية

  ما هي املوازنة العامة؟ وما هي أهدافها؟-١
  هل كانت املوازنة العامة موجودة يف صدر الدولة اإلسالمية؟-٢

إلجابة على السؤال األول من خالل دراسة تعريف املوازنة العامة عند علماء املالية ستكون ا
العامة، ومعرفة جوانبه، ومناقشتها من أجل التوصل إىل تعريف مناسب للموازنة العامة يف 
االقتصاد اإلسالمي، مث دراسة أهداف املوازنة العامة ملعرفة ما ميكن أن يكون هدفا للموازنة يف 

 .اد اإلسالمياالقتص
أما اإلجابة على السؤال الثاين فستكون من خالل دراسة اإليرادات العامة والنفقات العامة 

 .يف صدر الدولة اإلسالمية والتنظيمات اليت كانت تسري عليها
 :وبناء على ذلك فإن هذا الفصل يأيت يف املبحثني التاليني

 .ماهية املوازنة العامة وأهدافها: املبحث األول
 .املوازنة العامة يف صدر الدولة اإلسالمية: ملبحث الثاينا
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 املبحث األول
  ماهية املوازنة العامة وأهدافها

يعترب تعريف موضوع الدراسة من ضرورات البحث العلمي، وتربز أمهية التعريف يف توضيح 
ى ذلك  لتكون األحكام مبنية عل؛املقصود، ووضع تصور موحد للموضوع حمل الدراسة والبحث

التعريف والنتائج مرتبطة به، وهلذا فإن تعريف املوازنة العامة، وبيان ماهيتها، يعترب بداية مهمة يف 
 .هذه الدراسة قبل حبث التفاصيل واخلوض فيها

ومن جهة أخرى فإن دراسة أهداف املوازنة العامة، وبيان مقاصدها، تكمل دراسة التعريف 
 .ببيان فوائد املوازنة وأمهيتها

 :ستكون الدراسة يف هذا املبحث يف مطلبني على النحو التايلو
 .ماهية املوازنة العامة: املطلب األول
 .أهداف املوازنة العامة: املطلب الثاين
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 املطلب األول
 ماهية املوازنة العامة

  : التعريف اللغوي للموازنة العامة
  . املوازنة على صيغة مفاعلة من الفعل وازن

  )١( .اناًزني الشيئني موازنة ووِتقول وازنت ب
  )٢(. ووازنه عادله وحاذاه

  )٣(. ووازن بني الشيئني ساوى وعادل
 . أن معىن املوازنة املعادلة واملساواة أو املقابلةنيفمن هذا يتب

ولعل إطالق هذا اللفظ على املوازنة العامة ملا فيها من املقابلة واملساواة بني شيئني مها اإليرادات 
 .عامة والنفقات العامةال

الفعل عم   على وزن اسم الفاعل، ومعىننه لفظ مشتق من الفعل عمإأما معىن عامة ف
٤( .عمهم بالعطية: عمهم األمر عموما أي كلهم، ويقال كذلك. تقول. ملش( املطر ويقال عم 

يعمهم  أي قحط عام   أن ال يهلك أميت بسنة بعامةسألت ريب : ويف احلديث )٥( .األرض
  )٨( .والعامة خالف اخلاصة )٧( .فالعام هو الشامل، وخالف اخلاص )٦( .مجيعهم
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 .خر، بل هي لعموم الناسآ فاملوازنة العامة ختتص باألموال العامة اليت ال ختتص بفرد دون 
ة  لفظ امليزانينعامة لفظ امليزانية العامة إال أومما جيدر ذكره أن هناك من يطلق على املوازنة ال

 .فإطالق لفظ املوازنة العامة هو األوىل )٩(. لفظ مولد
 :التعريف االصطالحي للموازنة العامة

إن الوصول إىل تعريف مناسب للموازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي يستلزم دراسة تعريف 
ا على ضوء ومن مث مناقشته ،ملوازنة العامة عند علماء املالية العامة ملعرفة خصائص املوازنة العامةا

 ومن مث ،وعليه فسوف نتطرق أوال للتعريف االصطالحي للموازنة العامة. االقتصاد اإلسالمي
 .ندرس تعريف املوازنة يف االقتصاد اإلسالمي

 : التعريف االصطالحي للموازنة العامة-أ
  يرتبط يف عالقات متشابكة بالعلوم األخرى، منها- وعلم املالية فرع منه-إن علم االقتصاد

لم القانون، ونظرا لوجود تلك العالقات فإن املوازنة العامة ختتلف ععلم احملاسبة، وعلم اإلدارة، و
يف تعريفها إىل حد ما باختالف النظرة إليها، فاملوازنة ينظر إليها من جانب إداري على أا 

سية ياعالقات السمتضمنة لتوزيع املسؤوليات املختلفة املتعلقة باختاذ القرارات يف إطار طبيعة ال
القائمة بني السلطات يف الدولة، وأا متثل جمموعة من القواعد اإلدارية اليت تنظم العالقة 

أما من جانب حماسيب فتعرف . والصالحيات بني املستويات املختلفة إلدارات السلطة التنفيذية
. اإليرادات املتوقع حتصيلهااملوازنة بأا جداول األرقام اليت تتعلق باالعتمادات املقدر إنفاقها و

من فرض  )١٠( .ومن جانب قانوين فإن املوازنة ينظر إليها على أا أداة متكن السلطة التشريعية
ولذلك فإا تعرف قانونا بأا الصيغة التشريعية اليت تقدر  )١١( .رقابتها على السلطة التنفيذية

ا ويقررها الربملان يف قانون املوازنة الذي يعرب عن ووارداا ويؤذن  )املالية( مبوجبها أعباء الدولة
  )١٢( .أهداف احلكومة االقتصادية واملالية
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 وإضافة ملا سبق فإن للنظرة التخطيطية واملالية أثرا على تعريف املوازنة، وبيان طبيعتها، فمن 
وهذا  )١٣( .ذ خطة الدولةالناحية التخطيطية تعرف املوازنة العامة بأا الربنامج املايل السنوي لتنفي

عريف يربز الفرق بني املوازنة العامة واخلطة، فاملوازنة أداة من أدوات اخلطة لكوا متثل تال
 .الربنامج املايل لتنفيذها

عرف عادة بأا تقدير معتمد من السلطة تفإن املوازنة ) واالقتصادية(أما من الناحية املالية 
 يعرب عن أهدافها - غالبا ما تكون سنة-داا، عن فترة مستقبلةالتشريعية لنفقات الدولة وإيرا

  )١٤( .االقتصادية
  )١٥( .وبناء على هذا التعريف ميكن استخالص اخلصائص التالية للموازنة العامة

إذ ليست األرقام الواردة يف املوازنة العامة أرقاما فعلية، بل هي عبارة :  املوازنة العامة تقديرية-١
 .ات مفصلة جلوانب اإليرادات العامة والنفقات العامةعن تقدير

فاملوازنة تصدر باعتماد سلطة خمتصة وموافقتها عليها، : بد هلا من اعتماد  املوازنة العامة ال-٢
وتتضمن هذه اخلاصية منح السلطة التنفيذية اإلذن املسبق باإلنفاق واجلباية، وبدون هذا 

 .، ويطلق عليها حينئذ مشروع املوازنةاالعتماد تعترب املوازنة غري نافذة
حيث إنه ال ميكن تقدير اإليرادات والنفقات العامة :  املوازنة العامة مرتبطة بفترة زمنية حمددة-٣

لفترة مطلقة غري حمددة ببداية واية، وبناء على كون املوازنة العامة تقديرية فإن تلك الفترة 
 . لكون تلك الفترة سنةتكون فترة مستقبلية، وقد جرت العادة أن

وهذه اخلاصية ارتبطت مبوازنات الدول :  املوازنة العامة تعرب عن أهداف الدولة االقتصادية-٤
احلديثة بعد ازدياد تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي واستخدام املوازنة العامة أداة رئيسة 

 .واالجتماعية يف يد الدولة لتحقيق األهداف االقتصادية
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فاألرقام التقديرية يف املوازنة العامة تبني : تعلق بإيرادات ونفقات الدولةتوازنة العامة  امل-٥ 
 .إيرادات الدولة ونفقاا وال تتعلق بالقطاع اخلاص

وبناء على تعريف املوازنة العامة وخصائصها السابقة فإنه يفرق بني املوازنة العامة وحسابات 
 :أخرى مثل

اب اخلتامي بيان باإليرادات والنفقات الفعلية، واليت حتققت خالل فاحلس:  احلساب اخلتامي-١
  )١٦( .فترة سابقة، فاحلساب اخلتامي فعلي بينما املوازنة العامة تقديرية

أو (فاملوازنة التقديرية للمشروع هي موازنة املشروع اخلاص :  املوازنة التقديرية للمشروع-٢
 .، بينما تتعلق املوازنة العامة بإيرادات ونفقات الدولة، وليس هلا عالقة مبوازنة الدولة)العام

ن املوازنة التقديرية للمشروع ال تتطلب اعتمـاد السلطة التشريعية خبالف إومن جهة أخرى ف
  )١٧( .املوازنة العامة اليت ال تنفذ إال بعد اعتمادها

سوف تكون عليه كافة أوجه وهي املوازنة اليت تبني توقعات ما :  املوازنة االقتصادية القومية-٣
النشاط االقتصادي يف اتمع يف فترة زمنية قادمة، وذلك من خالل توقعات حساب الدخل 
القومي وتداوله وتوزيعه، وال تتطلب هذه املوازنة اعتمادا من السلطة التشريعية خبالف 

  )١٨( .املوازنة العامة
 : تعريف املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي-ب

تضح مما سبق مفهوم املوازنة العامة وتعريفها عند علماء املالية العامة كما تبني من خالل ا
ذلك التعريف خصائص املوازنة العامة، وملعرفة مدى مناسبة ذلك التعريف للموازنة العامة يف 
االقتصاد اإلسالمي، فإنه يتعني دراسة جوانب التعريف واخلصائص السابق ذكرها، ومناقشتها يف 

 .ضوء النظام اإلسالمي وأحكامه
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 : التقدير يف املوازنة العامة- أوال
جل أقدير يف املوازنة العامة، وتوقع ما ستكون عليه اإليرادات والنفقات العامة من تإن ال

املوازنة بينها يعترب من قبيل تنظيم الدولة لشئوا املالية وختطيطها هلا، وهو أمر متروك للدولة 
 له من األساليب والطرق ما يناسب ظروف زماا ومكاا على النحو الذي اإلسالمية تتخذ

حيقق أكرب مصلحة لألمة اإلسالمية، وال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، بل هو مما يدخل 
 الواقع املعاصر لتبني أن املصلحة تقتضي ولو نظرنا إىل )١٩( ).أنتم أعلم بأمر دنياكم (حتت قوله 
عد تم، نظرا لتعدد وجوه اإلنفاق العام واتساعه، مما يقتضي من الدولة أن ييط والتنظذلك التخط

عدا قبل وقوع احلاجة العامة، فتقدر النفقات اليت يلزم إنفاقها، كما تقدر اإليرادات العامة اليت 
 وإىل جانب ما سبق فإنه ميكن أن. يتوقع حصوهلا للوقوف على مدى كفايتها للنفقات املتوقعة

يستأنس ملسألة التقدير ووجوده يف النظام اإلسالمي مبا كان حيدث من خرص بعض اإليرادات 
فلما  ، غزوة تبوكغزونا مع النيب  : العامة، فقد روى البخاري عن أيب محيد الساعدي قال

وخرص رسول . اخرصوا:  ألصحابهجاء وادي القرى إذا امرأة يف حديقة هلا فقال النيب 
  )٢٠( . احلديث.......»أحصي ما خيرج منها«:  أوسق فقال هلا عشرةاهللا 

وقد ذكر اخلطايب، رمحه اهللا، أن اخلرص قد عمل به يف  )٢١( .فاخلرص هو التقدير بالظن
د منهم وال أحنقل عن ي حىت مات، مث عمل به أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ومل حياة الرسول 

فهذا اخلرص للزكاة شاهد على وجود تقدير لبعض  )٢٢( .من التابعني تركه، إال عن الشعيب
 أهم اإليرادات سيما وأن الزكاة كانت متثل يف عهد الرسول  إيرادات الدولة اإلسالمية، ال

 خيرب إىل اليهود مساقاة د يف غري الزكاة فقد دفع النيب جالعامة، كذلك فإن اخلرص والتقدير و
  )٢٣( .ضي اهللا عنه فيخرص عليهمبالنصف، وكان يبعث عبد اهللا بن رواحة ر
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 : االعتماد يف املوازنة العامة- ثانيا
تبني من تعريف املوازنة أا تقديرات معتمدة من السلطة التشريعية، فاملوازنة العامة قبل 

 .اعتمادها وإجازا من هذه السلطة ال تعدو أن تكون مشروعا للموازنة ال ميكن تنفيذه
 الوضعية مرتبط بالنظم الدميوقراطية اليت تقوم على حكم الشعب إن االعتماد يف األنظمة

وملناقشة االعتماد يف النظام اإلسالمي فإنه ينبغي أن يعرف أوال أن نظام احلكم يف . نفسه بنفسه
اإلسالم خيتلف عنه يف النظم الوضعية، فليس الشعب يف الدولة اإلسالمية هو مصدر األحكام، 

 تشرع للناس من دون اهللا، بل املشرع هو اهللا سبحانه وتعاىل، وليست هناك سلطة تشريعية
واملرجع هو شريعة اإلسالم، فما جاءت بوجوبه وجب تنفيذه وااللتزام به، وما جاءت الشريعة 
بتحرميه وجب االنتهاء عنه، أما األمور املتروكة لالجتهاد والنظر يف تسيري مصاحل األمة ومل يرد 

اإلمام ألهل احلل والعقد من األمة والعمل مبا يرى أنه حمقق ملصلحة فيها نص فمرجعها مشاورة 
  .األمة

  :قال تعاىل          والشورى : قال ابن عطية: (قال القرطيب )٢٤( .اآلية
من قواعد الشريعة، وعزائم األحكام، ومن ال يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب، وهذا ما 

  : فيه، وقد مدح اهللا املؤمنني بقولهال خالف     ....  وقال  )٢٥( .اآلية
واجب على الوالة مشاورة العلماء فيما ال يعلمون، وفيما أشكل عليهم ( )٢٦( :ابن خويز منداد

وجوه من أمور الدين ووجوه اجليش فيما يتعلق باحلرب ووجوه الناس فيما يتعلق باملصاحل، و
  )٢٧( ).الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق مبصاحل البالد وعمارا

   : فقال تعاىلهللا أمر ا نبيه  لويل األمر عن املشاورة، فإن اوال غىن: (وقال ابن تيمية
                

 . )مل يكن أحد أكثر مشاورة :  عن أىب هريرة رضي اهللا عنه قاليوقد رو )٢٨
 ألصحابه من رسول اهللا
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  )ا نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي من بعده:وقد قيل )٢٩ وليستخرج ، إن اهللا أمر 
 -  -ل فيه وحي من أمور احلروب واألمور اجلزئية وغري ذلك، فغريها منهم الرأي فيما مل يرت

  )٣٠( ).أوىل باملشورة
 سواء ،وعلى هذا فيمكن تقسيم األمور املالية للدولة إىل قسمني، قسم جاء الشرع بإجيابه

كان يف جانب اإليراد أو جانب النفقة، وقسم متروك للنظر واالجتهاد على الوجه الذي حيقق 
فالقسم األول ال اجتهاد فيه فال بد من تضمن املوازنة له على حنو ما شرع، أما .  لألمةاملصلحة

القسم الثاين فهذا يشاور فيه اإلمام أهل احلل والعقد من أهل العلم واخلربة ليعمل فيه مبا يصلح 
 .األمة

النهي وبناء على ذلك، وعلى حق األمة يف مراقبة رئيس الدولة من منطلق األمر باملعروف و
فإن املوازنة العامة هي من أمور الدولة  )٣١(  عن املنكر، والنصيحة ألئمة املسلمني كما سيأيت بيانه

اهلامة ينبغي عرضها على أهل الشورى الذين هم أهل احلل والعقد للنظر فيها وإجازا، ويكون 
 :النظر فيها من جهتني

 :األوىل
ما كان واجبا من جباية أو نفقة، وعلى الوجه التأكد من أن املوازنة العامة متضمنة لكل 
 .املشروع، خالية من كل نفقة أو إيراد غري مشروع

 :الثانية
أن تكون املوازنة يف األمور االجتهادية حمققة ملصاحل األمة وأهدافها املشروعة بأفضل أسلوب 

 .وعلى خري وجه
ادا هلا، لكنه ال يكون نافذا وبعد هذا فإذا أقر أهل الشورى املوازنة على ذلك كان هذا اعتم

 .إال بعد عرضها على رئيس الدولة ليقرها أو يبدي توجيهاته باعتباره صاحب السلطة يف الدولة
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بد هلا من اعتماد وإجازة من السلطة   وذا يتبني أن املوازنة العامة يف الدولة اإلسالمية ال
  .ة الشرعية يف اإلسالماملختصة، إال أن هذا االعتماد يكون وفقا لضوابط السياس

 : ارتباط املوازنة العامة بفترة زمنية حمددة-ثالثا
ألا تقدير لإليرادات  ؛إن املوازنة العامة كما سبق ترتبط بفترة زمنية مستقبلية حمددة

 ألا أيضا ؛والنفقات العامة، واملوازنة يف االقتصاد اإلسالمي ال ختتلف عن غريها يف هذه اخلاصية
وسيأيت تفصيل هلذا . رات اإليرادات والنفقات العامة، فهي بذلك ترتبط بفترة حمددةمتثل تقدي

   )٣٢( .عند حبث قاعدة السنوية يف املوازنة العامة
 : ارتباط املوازنة العامة باألهداف االقتصادية واالجتماعية للدولة-رابعا

األهداف االقتصادية لقد أصبحت املوازنة العامة أداة لتدخل الدولة من أجل حتقيق بعض 
أما يف االقتصاد . واالجتماعية، وقد كان هذا يف النظم الوضعية ناشئا عن تغري النظرة لدور الدولة

اإلسالمي فإن املوازنة العامة مبا تتضمنه من إيرادات ونفقات حتقق أهدافا للدولة اإلسالمية، 
دارية واألمنية، وتعترب املوازنة العامة فالدولة اإلسالمية هلا وظائفها االقتصادية واالجتماعية واإل

أما من جهة هل ميكن للدولة اإلسالمية أن تتخذ املوازنة العامة . وسيلتها لتحقيق تلك الوظائف
أداة مرنة تستطيع الدولة تعديلها لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة؟ فانه ميكن هنا القول 

ية اليت حتدد مرونة كل إيراد أو نفقة عامة، فهناك بأن ذلك ممكن يف إطار بعض الضوابط الشرع
إيرادات أو نفقات قد يتحقق فيه جانب من املرونة متكن الدولة من زيادا أو ختفيضها تبعا ملا 

وسيأيت تفصيل هلذا املوضوع عند دراسة األدوات املالية ضمن فصل . تريد حتقيقه من أهداف
  )٣٣( .سياسات املوازنة العامة

 :ارتباط اإليرادات والنفقات يف املوازنة العامة بالدولة -خامسا
تتعلق اإليرادات العامة والنفقات العامة يف املوازنة بالدولة، فهي ليست خاصة بفرد أو 

 مؤسسة معينة، ولذلك أطلق عليها لفظ العامة مما يعين أن املوازنة ختتص
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وازنة العامة جبانبيها اإليرادات والنفقات ويف االقتصاد اإلسالمي فإن امل. بإيرادات ونفقات الدولة
ترتبط بالدولة من جهة أا ال ختص أحدا بعينه، لذلك فان املاوردي يذكر أن كل ما استحقه 
املسلمون ومل يتعني مالكه منهم فهو من حقوق بيت املال، وكل حق وجب صرفه يف مصاحل 

 يف االقتصاد اإلسالمي تتعلق أيضا بإيرادات فاملوازنة العامة )٣٤( .املسلمني فهو حق على بيت املال
الدولة ونفقاا، وهذا باعتبار أن الدولة هي املسئولة عن هذه األموال حتصيال وإنفاقا نيابة عن 

 )األموال اليت يليها األئمة للرعية: (املسلمني، ولذلك فإن أبا عبيد يطلق على إيرادات الدولة لفظ
وال يصح أن يفهم من ذلك ملكية السلطة  )٣٦( .)ل السلطانيةاألموا( ةويسميها ابن تيمي )٣٥(

 ألن والة األمر ليسوا مالكا هلذه األموال، وإمنا هم نواب ؛احلاكمة أو ويل األمر هلذه األموال
ونظرا الرتباط اإليرادات والنفقات بالدولة فإنه يطلق عليها لفظ العامة، وليس هناك  )٣٧( .فيها

ن معىن إ إذ ؛ظ على اإليرادات والنفقات واملوازنة يف االقتصاد اإلسالميحرج من إطالق هذا اللف
ا تتعلق إوهذا متحقق يف هذه األشياء إذ  )٣٨( .العام يف اللغة هو كل ما كان خالف اخلاص

  )٣٩( .بعامة املسلمني، وال ختص أحدا بعينه
ان تقديري سنوي مفصل بي: (لقد عرف البعض املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي بأا

ومعتمد حيدد اإليرادات والنفقات العامة اليت تقوم ا هيئة عامة لتحقيق املصاحل الشرعية يف 
 .إال أن هذا التعريف ال يبني املساواة بني اإليرادات العامة والنفقات العامة )٤٠( ).الدولة اإلسالمية

وعلى ضوء التعريف اللغوي للموازنة وعلى ضوء املناقشة السابقة خلصائص املوازنة العامة، 
مساواة معتمدة بني تقدير اإليرادات العامة والنفقات : (فإنه ميكن تعريف املوازنة العامة بأا

وهذا التعريف وإن كان ال خيتلف يف صورته ). العامة لفترة زمنية معينة ولتحقيق أهداف معينة
ف عنه يف تفصيالته مثل شكل االعتماد، واجلهة عن تعريف املوازنة يف النظام الوضعي إال أنه خيتل

 .املختصة به، وبعض بنود اإليرادات والنفقات، وكذلك حدود األهداف املقصودة



 

 

  



 

 ٣٥

 املطلب الثاين
 أهداف املوازنة العامة

لقد تبني مما سبق أن املوازنة العامة تقدير مسبق معتمد لإليرادات والنفقات العامة، ولكن ما 
 قيام ذا التقدير واعتماده؟هو اهلدف من ال

 :ميكن بصفة عامة إمجال أهداف املوازنة العامة فيما يلي
 .األهداف االقتصادية واالجتماعية •
 .األهداف الرقابية •
 .األهداف اإلدارية •
 .األهداف التخطيطية •

 :وفيما يلي تفصيل هذه األهداف
 : األهداف االقتصادية واالجتماعية-أ

 من عناصر النظام املايل، وهي ذا دف إىل ما يهدف إليه النظام راًتشكل املوازنة العامة عنص
  )٤١( .املايل، ولقد تطور هدف النظام املايل بتطور النظرة إىل دور الدولة يف النشاط االقتصادي

ولقد استقر األمر على اعتبار أن تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي هو من واجباا، 
 صادي واالجتماعي، ومن مث أصبحت املوازنة العامةلتحقيق التوازن االقت



 

 ٣٦

أداة يستهدف من خالهلا حتقيق بعض األهداف االقتصادية واالجتماعية مثل استقرار األسعار، 
  )٤٢( .، ورفع مستوى املعيشةمية، واإلسهام يف زيادة الدخل القووحتقيق العمالة الكامل

 .وازنة العامةوسيأيت تفصيل هلذا املوضوع عند حبث سياسات امل
 : األهداف الرقابية-٢

 مراقبة التصرفات املالية للدولة، ذلك أن املوازنة كما سبق ال تنفذ مةتتيح املوازنة العامة لأل
إال بعد اعتمادها، مما ميكن من مراقبة التصرفات املالية للحكومة، كما أن املوازنة من جهة أخرى 

وتربز األهداف الرقابية للموازنة من خالل ما . مةتتيح للمسؤولني مراقبة صرف األموال العا
 حيث ما زالت هذه  واستمراراًيعرف مبوازنة البنود اليت تعد أقدم صور املوازنة وأكثرها انتشاراً

وقد قسمت هذه املوازنة وبوبت بطريقة  )٤٣( .املوازنة تطبق حىت اآلن يف كثري من دول العامل
امة، حيث تقسم إىل أبواب وبنود وفروع حسب نوع النفقة حتقق الرقابة على صرف األموال الع

  )٤٤( .وأوجه الصرف
 : األهداف اإلدارية-٣

يقصد ذه األهداف أن تسهم املوازنة العامة للدولة يف التأكد من احلصول على املوارد 
ازنة وبناء على ذلك فإن األهداف اإلدارية للمو )٤٥( .واستخدامها بطريقة فعالة لتحقيق األهداف

العامة تعين أن يكون االهتمام من خالل املوازنة مركزا على أعمال اإلدارة احلكومية ال على ما 
 عن موازنة البنود يساعد يف حتقيق تلك وتقتضي هذه األهداف تقسيما خمتلفاً. تصرفه فقط

  )٤٦( .األهداف، وهلذا فقد ظهر لتحقيق هذه األهداف، ما يسمى مبوازنة الربامج واألداء
إن موازنة الربامج واألداة تبني األسباب واألهداف اليت تطلب من أجلها االعتمادات، وتكاليف 

أي أا  )٤٧( .الربامج لتحقيق تلك األهداف، وبيانات قياس مدى تقدم العمل بالنسبة لكل برنامج
 تم بالربامج واألنشطة احلكومية أكثر من



 

 ٣٧

احلكومة، فهي من هذه اجلهة تم بصفة أساسية اهتمامها بالسلع واخلدمات اليت تشتريها 
وتعترب الواليات املتحدة أوىل الدول اليت عملت مبوازنة الربامج واألداء  )٤٨( .بالوظيفة اإلدارية

وذلك يف اخلمسينيات من القرن العشرين مل انتقل تطبيق هذه املوازنة إىل الفلبني والسويد 
ما القت هذه املوازنة تطبيقا حمدودا يف اهلند واليابان وبوليفيا وشيلي وفرتويال وكولومبيا، ك

ومصر، إال أنه قل االهتمام ا يف الستينيات مع أن بعض أفكار وعناصر هذه املوازنة ال زالت 
  )٤٩( .باقية يف التطبيق

ويطلق البعض على هذه املوازنة موازنة األداء كما يطلق عليها البعض اآلخر موازنة الربامج 
واحلقيقة أن هاتني التسميتني متثالن مرحلتني تارخييتني متتاليتني مرت ما هذه املوازنة، . واألداء

  )٥٠( .فموازنة األداء سبقت موازنة الربامج تارخييا
 : األهداف التخطيطية-٤

ركز هذه األهداف يف أن املوازنة العامة ميكن أن تكون أداة ختطيطية يتم من خالهلا توت
وقد برزت هذه . مث توجيه املوارد حنو أفضل استخدام لتحقيق تلك األهدافحتديد األهداف، 

 واليت تتمثل وظيفتها األساسية يف توجيه اهتمام ،األهداف التخطيطية يف موازنة التخطيط والربجمة
ومن حيث  )٥١( .متخذ القرار ملشكلة االختيار وتوضيح مدى النفع الناتج عن البدائل املختلفة

كانت هذه املوازنة تسمى بنظام التخطيط والربجمة واملوازنة إال أنه يف أواخر التسمية فقد 
مع مالحظة أن هناك فرقا  )٥٢(  السبعينيات وأوائل الثمانينيات أصبح يطلق عليها موازنة الربامج

ط بني هذه املوازنة وموازنة الربامج واألداء واليت سبق بياا، فبينما تركز موازنة الربجمة والتخطي
على عنصر التخطيط البعيد املدى واالختيار بني البدائل فإن موازنة الربامج واألداء ال تأخذ هذا 

ن موازنة الربجمة والتخطيط دف إىل حتسني وترشيد إوإىل جانب ذلك ف. العنصر بعني االعتبار
ملدخالت وهي يف سبيل ذلك تم با )٥٣( .عملية اختاذ القرارات املتعلقة بتوزيع اإلمكانيات

 )٥٤( .واملخرجات كما تم بالبدائل وحتليالا وتأثري اإلنفاق احلكومي على االقتصاد الوطين
  ويظهر اهلدف التخطيطي هلذه املوازنة يف



 

 ٣٨

كوا جزءا من خطة متوسطة األجل تسمى بالربنامج، والذي يعترب جزءا من خطة طويلة 
  )٥٥( .األجل

 م يف وزارة الدفاع يف ١٩٥٤ ظهور هذه املوازنة يف ومن جهة تارخيية فقد كانت بداية
 م، واستمر ١٩٥٦الواليات املتحدة األمريكية، مث طبقت يف مجيع األجهزة احلكومية يف عام 

  )٥٦( . م حيث كان التوقف عنها والتخلي عن تطبيقها١٩٧١تطبيقها حىت 
يت جاءت لتحقيق تلك هذه هي األهداف الرئيسة للموازنة العامة واألساليب املختلفة ال

  .األهداف
 :أهداف املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي

ة اليت سبق مناقشتها هي من حيث املبدأ م أن مجيع أهداف املوازنة العاميكن القول مسبقاً
فمن حيث األهداف االقتصادية واالجتماعية فإا ترتبط دف . معتربة يف االقتصاد اإلسالمي

  )٥٧( .وهو ما سيأيت تفصيله يف مبحث قادم ،ليتهائولنظرة إىل دور الدولة ومسالنظام املايل وا
معتربة يف االقتصاد اإلسالمي  أما األهداف األخرى الرقابية واإلدارية والتخطيطية فإا

فالرقابة على األموال . باعتبارها حتقق مقاصد شرعية وال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
اقها وحتصيلها للتأكد من عدم تعرضها للضياع أو السرقة أو اإلسراف والتبديد مبدأ العامة يف إنف

مطلوب يف اإلسالم، ذلك أن حفظ األموال مقصد من مقاصد الشريعة، وهو يتعلق باملال العام 
كما يتعلق باملال اخلاص، بل لعل التشديد يف أمر املال العام أكرب باعتبار أنه أكثر عرضة للخيانة 

  : أو اإلسراف والتبديد، فاهللا سبحانه وتعاىل يقولفيه           

                والرسول، ، )٥٨(  اآلية  حيذر من اخليانة يف املال 
 كان غلوال يأيت به يوم  فما فوقهستعملناه منكم على عمل فكتمنا خميطاًامن  : العام فيقول
  )٥٩(  .القيامة



 

 ٣٩

 أما اهلدف اإلداري مبا يتضمن من رقابة على أعمال اإلدارة احلكومية، والتأكد أن ما 
وأن األموال العامة مربوطة باألهداف  ،يصرف من أموال عامة حيقق عوائد ومنافع لألمة

توزع األموال العامة  ملا حيققه من حسن واألعمال احلكومية، فهو هدف مطلوب أيضاً
 ألن تلك األولويات ال ميكن معرفتها إال من خالل معرفة ؛وختصيصها وفق األولويات الشرعية

 .األعمال املراد إجنازها لتقدمي األهم على املهم
أما اهلدف التخطيطي مبا يتضمن من ختطيط بعيد، وحتديد للبدائل، وحتليل هلا مث اختيار 

 ملا يتحقق من خالله من ترشيد للنفقات العامة، ا هدف مطلوب نظراًأفضل هذه البدائل فهو أيض
 ألن ؛وحتقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف، وال شك أن حسن النظر يف األموال العامة مطلوب

 .اإلمام كالوكيل فيها فيتصرف فيها مبا هو أصلح لألمة وأنفع هلا
تصاد اإلسالمي ما ميكن أن يتشابه مع القاومن هذا يتبني أن من أهداف املوازنة العامة يف 

وإن كانت املوازنة العامة يف  ،بعض أهداف املوازنة العامة يف االقتصاد الوضعي من حيث املبدأ
االقتصاد اإلسالمي باعتبارها عنصرا من عناصر النظام املايل اإلسالمي هلا أهداف أخرى تتميز 

 .وتنفرد ا



 

 

   



 

 ٤١

 املبحث الثاين
 يف صدر الدولة اإلسالميةاملوازنة العامة 

 :تقدمي
يدرس هذا املبحث موضوع وجود املوازنة بتعريفها السابق يف صدر الدولة اإلسالمية، 

 باعتبار هذين العصرين أفضل عصور ؛ وعصر اخللفاء الراشدينوالذي يتحدد بعصر الرسول 
ين الراشدين، عليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهد  :وقد قال الرسول . الدولة اإلسالمية

وللوصول إىل نتيجة حول وجود املوازنة  )٦٠( . احلديث متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ
العامة يف صدر الدولة اإلسالمية فإنه يتعني دراسة اإليرادات والنفقات العامة والتنظيمات املالية 

 ة عامة؟ ليتبني هل كان يف هذه التنظيمات ما يدل على وجود موازن؛يف تلك الفترة
 .ويأيت هذا املبحث يف مطلبني

 .اإليرادات العامة والنفقات العامة يف صدر الدولة اإلسالمية: املطلب األول
 .وجود املوازنة العامة يف صدر الدولة اإلسالمية: املطلب الثاين



 

 

  



 

 ٤٣

 املطلب األول
 اإليرادات العامة والنفقات العامة 
 يف صدر الدولة اإلسالمية

بات علماء املسلمني الذين كتبوا يف النظام املايل اإلسالمي يتضح أم ال عند دراسة كتا
يفصلون بني اإليرادات العامة والنفقات العامة يف دراسام، فهم ال يدرسون اإليرادات العامة 

 مث يتناولون النفقات العامة بالدراسة بعد ذلك، وإمنا يدرسون كل إيراد مع نفقته، وكل ،مجيعها
يرادها، وهذا يتضح من كتابات عديدة مثل كتاب األموال أليب عبيد، وكتاب اخلراج نفقة مع إ

ولعل هذا املنهج يف الدراسة راجع إىل . أليب يوسف، وكتاب األحكام السلطانية للماوردي
والذي جرت عليه . طبيعة بعض اإليرادات يف النظام اإلسالمي اليت هي خمصصة لنفقات معينة

وعلى أي حال . و الفصل يف الدراسة بني اإليرادات العامة والنفقات العامةالدراسات احلديثة ه
فاألمر ال يعدو كونه أسلوبا ومنهجا للدراسة فال حرج يف األخذ بأي من املنهجني إذا مل يكن 
هناك إخالل بطبيعة اإليرادات والنفقات العامة يف االقتصاد اإلسالمي والقواعد اليت حتكمها، ومع 

مها اإليرادات العامة واآلخر النفقات العامة ا ميثل إحدنيسيم املوازنة العامة إىل جانبذلك فإن تق
وبناء على . تباع منهج الفصل بني اإليرادات والنفقات يف الدراسة والبحث هو األوىلاجيعل 

 :ذلك فإن هذا املطلب يأيت يف فرعني
 .اإليرادات العامة: الفرع األول
 .عامةالنفقات ال: الفرع الثاين



 

 

   



 

 ٤٥

 الفرع األول 
 اإليرادات العامة

مل يكن هنالك يف العهد املكي من الدعوة اإلسالمية ما ميكن أن يطلق عليه إيرادات عامة، 
ذلك أن اإليرادات العامة ترتبط يف وجودها بوجود دولة تقوم بتحصيلها، ومن املعلوم أنه مل يكن 

أصحابه إىل املدينة فقد قامت الدولة  وأما بعد هجرة الرسول . للمسلمني دولة آنذاك
ووجدت اإليرادات العامة اليت ميكن حصرها يف الزكاة والغنيمة،  )٦١(  اإلسالمية بكافة أركاا

 :وفيما يلي بيان ذه اإليرادات. والفيء، والصدقات التطوعية، والقروض العامة
 : الزكاة-١

آليات واألحاديث يف بيان وجوا كثرية، وا )٦٢( .فرضت الزكاة يف السنة الثانية من اهلجرة
  :فاهللا سبحانه وتعاىل يقول      ...  الرسول ، )٦٣(  اآلية  قد 

إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فادعهم إىل  : قال ملعاذ، رضي اهللا عنه، حني بعثه إىل اليمن
 وأين رسول اهللا، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض ،شهادة أن ال إله إال اهللا

عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم 
  )٦٤( . احلديثصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

صدقات، فقد  وخلفاؤه الراشدون، رضي اهللا عنهم، يتولون مجع اللقد كان الرسول، 
  يبعث السعاة على الزكاة، فقد بعث عمركان 



 

 ٤٦

كذلك فقد  )٦٦( .كما استعمل ابن اللتبية على صدقات بين سليم )٦٥( .بن اخلطاب رضي اهللا عنها
، وإىل كانت الصدقة تدفع إىل رسول اهللا : (روى أبو عبيد وابن زجنويه عن ابن سريين قوله

عمر، وإىل من أمر ا، وإىل عثمان، وإىل من أمر ا، حىت قتل ىل إىل من أمر ا، وإأىب بكر، و
  )٦٧( .عثمان مث اختلفوا، فمنهم من اختار أن يقسمها، ومنهم من اختار أن يدفعها للسلطان

وهكذا فإن الزكاة يف صدر الدولة اإلسالمية كانت تتوالها الدولة إال أن عثمان بن عفان 
 زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة ية أمواهلم الباطنة وه زكاءرضي اهللا عنه ترك للناس أدا

  )٦٨( .والركاز
 : الغنيمة-٢

س، فأربعة أمخاسها وقد كانت ختم )٦٩( .الغنيمة هي ما أخذ من أموال الكفار بقتال
   : ومخسها ملن ذكرهم اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله،للمقاتلني         

                       

  .... وقد قال الرسول  )٧٠(  اآلية :  أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي، نصرت
فليصل، بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا فأميا رجل أدركته الصالة 

وقد روي ابن زجنويه أن الغنائم  )٧١(  احلديث  ...وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد من قبلي
فيكون أربعة وعشرون سهما ألهل  ، على ثالثني سهماكانت تقسم على عهد رسول اهللا 

، الغنيمة، ويبقى ستة أسهم، سهم هللا، وسهم لرسوله، وسهم لذي القرىب، قرابة رسول اهللا 
  )٧٢( .، وسهم البن السبيلني لليتامى وسهم للمساكوسهم
 : الفيء-٢

يدخل يف الفيء كل ما جاء من املشركني عفوا بدون قتال، فهو بذلك يشمل اجلزية 
   :وقد جاء الفيء يف قوله سبحانه وتعاىل )٧٣( .واخلراج والعشور          

                        



 

 ٤٧

       ....  وقد كان  )٧٤(  اآلية ينفق من يفء بين النضري على أهله 
 عامل أهل كما أنه  )٧٥( . يف الكراع والسالح، عدة يف سبيل اهللاينفقة سنة، مث جيعل ما بق

  )٧٦( .ر ما خيرج منهاخيرب بعد فتحها بشط
  :أما اجلزية فهي ثابتة بقوله سبحانه وتعاىل         

                        

                      .  )٧٧( 
وبذلك كان  )٧٨( . اجلزية من أهل الكتاب كما أخذها من جموس هجروقد أخذ الرسول 

ويف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  )٧٩( .يوصي أمراء اجليوش، وبذلك وجه كتبه للملوك
نانري، وعلى أهل الورق أربعني درمها، ومع ذلك أرزاق ضرب اجلزية على أهل الذهب أربعة د

  )٨٠( .املسلمني وضيافة ثالثة أيام
أما اخلراج والعشور فقد استجدا يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فقد روى 

رأيت عمر قبل أن يصاب بأيام باملدينة ووقف على حذيفة : البخاري عن عمرو بن ميمون قال
كيف فعلتما؟ أختافان أن تكونا محلتما األرض ما ال تطيق؟ : ن حنيف قالبن اليمان وعثمان ب

األرض املشار إليها هي : قال ابن حجر )٨١( .محلناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبري فضل: قاال
كذلك فقد ذكر  )٨٢( .وكان عمر بعثهما يضربان عليها اخلراج وعلى أهلها اجلزية. أرض السواد

فرأى عامتهم أن يقسمه، وكان بالل بن .  ملا افتتح السواد شاور الناس فيهأبو يوسف أن عمر
رباح من أشدهم يف ذلك، وكان رأي عبد الرمحن بن عوف أن يقسم، وكان رأي عثمان وعلي 
وطلحة رأي عمر، وكان رأي عمر أن يتركه وال يقسمه حىت قال عند إحلاحهم عليه يف 

وجدت حجة يف :  فمكثوا بذلك أياما حىت قال هلم عمر.اللهم اكفين بالال وأصحابه: القسمة
  :تركه وال أقسمه قول اهللا      ...  فتال عليهم حىت بلغ إيل:   

     ....  دع من يأيت بغري قسم؟ فامجع على تركه أكيف أقسمه لكم و: فقال
  )٨٣( .ه يف أيدي أهله، ووضع اخلراج على أراضيهم واجلزية على رءوسهمومجع خراجه، وإقرار



 

 ٤٨

 أنس بن مالك بعث إيل: وبالنسبة للعشور فقد روى أبو عبيد عن أنس بن سريين قال
إين كنت ألرى أين لو أمرتك أن تعض على حجر كذا : فأبطأت عليه مث بعث إيل فأتيته فقال

: قلت.  عني عملي فكرهته، إين أكتب لك سنة عمروكذا ابتغاء مرضايت لفعلت، اخترت لك
ني درمها درهم، ومن أهل الذمة من عفكتب يؤخذ من املسلمني من كل أرب. اكتب يل سنة عمر
كذلك فقد روى  )٨٤( ... درهم، وممن ال ذمة له من كل عشرة دراهم درهمكل عشرين درمهاً

 من قبلنا إن جتاراً:  عنهرضى اهللا كتب إىل عمر بن اخلطاب يأبو يوسف أن أبا موسى األشعر
فخذ أنت منهم كما : فكتب إليه عمر. من املسلمني يأتون أرض احلرب فيأخذون منهم العشر

يأخذون من جتار املسلمني، وخذ من أهل الذمة نصف العشر، ومن املسلمني من كل أربعني 
  )٨٥( . درمهاًدرمهاً
 : الصدقات التطوعية-٤

سواء  ،ابقة كانت الصدقات التطوعية متثل إيرادا للدولة اإلسالميةإىل جانب اإليرادات الس
 حيث أصحابه رضوان اهللا عليهم على  نقدية أو عينية، فلقد كان الرسول ةكانت يف صور

 قوم من مضر حفاة التصدق والبذل فكانوا يبذلون ويقدمون، ومن ذلك أنه جاء إىل الرسول 
 البذل حىت اجتمع كومان يفس إىل الصدقة، فتتابع الناس  وقام يدعو النار وجهه ععراة، فتم

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا   :من طعام وثياب، فقال 
  )٨٦( . احلديث ..بعده

كذلك فقد كان لعثمان بن عفان رضي اهللا عنه دور كبري يف متويل جيش العسرة يف غزوة 
ويف . ثمان رضي اهللا عنه تربع بثالمثائة بعري بأحالسها وأقتااتبوك، فقد روى الترمذي أن ع

  )٨٧( .رواية أنه تربع بألف دينار



 

 ٤٩

 : القروض-٥ 
قد ذكر اخلطايب أن  )٨٨( .راًكْ استسلف من رجل بروى مسلم وغريه أن رسول اهللا 

اهللا بن كذلك روى البيهقي واحلاكم عن عبد  )٨٩( .، إمنا استسلف ألهل الصدقةالرسول، 
 فنفدت اإلبل فأمره أن يأخذ على  أمره أن جيهز جيشاًعمرو بن العاص رضي اهللا عنه أن النيب 

من هذا يتبني أن القروض  )٩٠( .خذ البعري بالبعريين إىل إبل الصدقةآفكنت : قالئص الصدقة، قال
 . العاديةكانت متثل إيرادا من إيرادات صدر الدولة اإلسالمية عند عدم كفاية اإليرادات

ومنها يتبني أن الدولة اإلسالمية يف . هذه معظم اإليرادات العامة يف صدر الدولة اإلسالمية
 وعصر خلفائه الراشدين كانت هلا إيراداا املميزة اليت متكنها من أداء وظائفها عصر النيب 

مث ازدادت  ، قليلةوميكن القول أن هذه اإليرادات كانت. اجلهادية واالجتماعية واإلدارية وغريها
سيما يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بعد فرض اخلراج  مع توسع الدولة اإلسالمية ال

 .والعشور



 

 

 



 

 ٥١

  الفرع الثاين
 النفقات العامة يف صدر الدولة اإلسالمية

وال شك أن هذه  ،لقد تبني فيما سبق وجوه اإليرادات العامة يف صدر الدولة اإلسالمية
ا مصاريفها اليت تنفق عليها لتحقيق أهداف الدولة اإلسالمية ومتكينها من مباشرة اإليرادات هل

 .ويف هذا الفرع يتم بيان أوجه اإلنفاق العام يف تلك الفترة. واجباا
 : مصارف الزكاة-أ

   : جاء بيان مصارف الزكاة يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل حيث يقول سبحانه
          

             .  )٩١(  
إن اهللا مل يرض حبكم نيب  :  قالث أن النيب كذلك فقد روى أبو داود عن زياد بن حار

وعلى هذا فقد كانت الزكاة  )٩٢(  . وال غريه يف الصدقة حىت حكم فيها هو فجزأها مثانية أجزاء
 كان يعطي الزكاة لذوي احلاجات، يف صدر الدولة اإلسالمية تنفق على هذه املصارف، فالرسول 

  )٩٣( . إىل سلمة بن صخر ليكفر منها عن ظهارهفقد جاء أنه أمر بين زريق بدفع صدقام



 

 ٥٢

فأعلمهم أن اهللا .. .:  كما أنه قد أمر معاذ بن جبل بذلك ملا بعثه إىل اليمن فقال له
  كما كان النيب ، )٩٤(  احلديث افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم

 اهللا عنه وقد حتمل محالة فقال له الرسول يعطي الزكاة للغارمني فقد جاء قبيصة بن خمارق رضي
 : ا أقم حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك...  كما ثبت أنه  )٩٥(  احلديث قد أعطى 

كما كان  )٩٦( .املؤلفة قلوم وهم عيينة بن حصن وأقرع بن حابس وزيد اخليل من صدقة اليمن
  اخلطاب رضي اهللا عنه أن النيب  يعطي العاملني على الصدقة فقد جاء عن عمر بنالرسول 

  )٩٧( .استعمله على الصدقة وأعطاه
هذه أوجه إنفاق الزكاة يف صدر الدولة اإلسالمية وإن كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  )٩٨( . ألن اهللا أغىن عن التأليف فلم يكن لذلك حاجة؛قد أوقف سهم املؤلفة قلوم
 : الغنيمة-٢

   :ة يف قوله سبحانه وتعاىلجاء بيان مصرف الغنيم         

                       
  ....  وقد كان  )١٠٠(  فخمس الغنيمة ملن مستهم اآلية وأربعة أمخاسها للغامنني )٩٩( .اآلية

 مخس اخلمس من الغنيمة فقد روى النسائي وابن زجنويه عن حيىي بن اجلزار مرسال للرسول 
مخس اهللا : نه قالأكما روى النسائي عن عطاء مرسال  )١٠١( . مخس اخلمسأنه كان للنيب 

 حيمل منه ويعطي منه ويضعه  كان رسول اهللا - أي أما مخس واحد-ومخس رسوله واحد
 يعطي ذوي القرىب من بين هاشم وبين املطلب كما كان  )١٠٢( .اء ويصنع به ما شاءحيث ش

ملا قسم  : من اخلمس؛ فقد روى البخاري والنسائي وأبو داود عن جبري بن مطعم أنه قال
  ... سهم ذي القرىب بني بين هاشم وبين املطلب أتيته أنا وعثمان بن عفانرسول اهللا 

  )١٠٣( .احلديث



 

 ٥٣

 أنكح الفضل بن عباس ونوفل بن حارث وأصدق عنهما ا روى مسلم أن رسول اهللا  كم
كما روى النسائي وأبو داود عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه سئل عن سهم  )١٠٤( .من اخلمس

أما بعد وفاة  )١٠٥( . هلم، قسمه رسول اهللا هو لنا لقرىب رسول اهللا : ذوي القرىب فقال
ختلف يف هذين السهمني فقد روى النسائي وابن زجنويه واحلاكم عن احلسن  فقد ارسول اهللا 

سهم الرسول : اختلفوا يف هذين السهمني بعد وفاة رسول اهللا : بن حممد مرسال أنه قال
سهم ذي القرىب : وقال قائل.  للخليفة من بعدهسهم الرسول : وسهم ذي القرىب، فقال قائل

فاجتمع رأيهم على أن جيعلوا . سهم ذي القرىب لقرابة اخلليفة: ، وقال قائللقرابة الرسول 
  )١٠٦( .هذين السهمني يف اخليل والعدة يف سبيل اهللا فكانا يف ذلك خالفة أيب بكر وعمر

وقد روى ابن زجنويه أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه سلك يف سهم ذي القرىب سبيل 
  )١٠٧( .أيب بكر وعمر

: قال ابن القيم )١٠٨( . أنه أعطى من غنائم حنني للمؤلفة قلوميب كذلك فقد ثبت عن الن
 لقريش واملؤلفة قلوم هل هو من أصل الغنيمة أو من اخلمس أو من وهذا الذي أعطاه النيب (

 الذي جعله اهللا له هو من مخس اخلمس، وهو سهمه : مخس اخلمس؟ فقال الشافعي ومالك
د على أن النفل يكون من أربعة أمخاس الغنيمة، وهذا العطاء وقد نص اإلمام أمح... سممن اخل

  )١١٠( .وذكر ابن حجر أن ظاهر احلديث أن العطية كانت من مجيع الغنيمة )١٠٩( .)هو من النفل
 : الفيء-٣

 يف الكراع ي وجيعل ما بق، كان يدخر ألهله قوت سنة من يفء النضريثبت أن الرسول 
  )١١١( .والسالح عدة يف سبيل اهللا



 

 ٥٤

 كان إذا أتاه الفيء قسمه يف يومه فأعطى  كما روى عوف بن مالك أن رسول اهللا 
  )١١٢( .اآلهل حظني وأعطى العزب حظاً

  )١١٣(  .وقد عمل أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف يفء بين النضري مبا كان يعمل رسول اهللا 
فقد جعل عمر العطاء ألهل بدر كما كان الفيء يصرف لصاحل اجلهاد وأرزاق املسلمني، 

 .وفرض البن عمر ثالثة آالف ومخسمائة ،الفآوفرض للمهاجرين أربعة  )١١٤( .مخسة آالف
رق فيها عنصيبه مل ي )١١٦(  لئن عشت ليأتني الراعي بسرو محري ( :وقال رضي اهللا عنه )١١٥(

لقد : (كر رضي اهللا عنهكذلك كان الفيء يصرف يف مصاحل اخلليفة، فقد قال أبو ب )١١٧( )جبينه
علم قومي أن حرفيت مل تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر املسلمني فسيأكل آل أيب بكر 

  )١١٨( ).من هذا املال وأحترف للمسلمني فيه
ومن املصاحل اليت ينفق عليها من الفيء عمارة املساجد، فقد روي أن عمر بن اخلطاب رضي 

م مبكة على الناس، وكانت دور الصحابة حتيط به من كل جانب اهللا عنه ملا ضاق املسجد احلرا
 ووضع قيمتها هلم ووسع اشترى عمر بعضها وأىب عليه أصحاب البعض اآلخر فأخذها جرباً

  )١١٩( .املسجد
 وعصر اخللفاء الراشدين يف ومن هذا يتبني أن الفيء كان يصرف يف عهد الرسول 

 .مصاحل املسلمني العامة
التطوعية والقروض فهما إيرادان حيصالن لتمويل نفقات معينة كاجلهاد يف أما الصدقات 

 .سبيل اهللا، أو سداد حاجات بعض احملتاجني، فينفقان على تلك الوجوه



 

 ٥٥

  املطلب الثاين
 وجود املوازنة العامة يف صدر الدولة اإلسالمية

ة اإلسالمية، لكن هذا لقد مت فيما سبق بيان وجود اإليرادات والنفقات العامة يف صدر الدول
 يف تقدمي إجابة حول وجود موازنة عامة يف تلك الفترة، ذلك أن اإليرادات ال يعترب كافياً

والنفقات العامة كانت متثل جانيب املوازنة اللذين يعترب وجودمها ضروريا لوجود املوازنة، إال أن 
العامة تنظيم وبناء معني لإليرادات  ذلك ألن املوازنة ؛وجودمها ال يلزم منه وجود املوازنة العامة

والنفقات العامة يتمثل يف تقديرمها وتوزيع اإليرادات املقدرة على النفقات املقدرة للفترة الزمنية 
ولكن العكس غري  ،احملددة القادمة، فاملوازنة العامة يلزم منها وجود إيرادات ونفقات عامة

لدولة اإلسالمية يلزم دراسة التنظيمات املالية وملعرفة مدى وجود موازنة عامة يف صدر ا. صحيح
  يف تلك الفترة ليتبني هل كان من تلك التنظيمات املوجودة موازنة عامة؟ 

 :املوازنة العامة يف صدر الدولة اإلسالمية
مل يكن للمسلمني كما هو معلوم يف العهد املكي دولة، وسلطة، ومن مث مل يكن هناك 

  )١٢٠( .ةنه مل يكن هناك موازنة عام إ:اء عليه ميكن القولإيرادات أو نفقات عامة، وبن
وبعد اهلجرة إىل املدينة وتكوين الدولة اإلسالمية حتددت اإليرادات والنفقات العامة على 

 .النحو الذي سبق بيانه



 

 ٥٦

نه كان هناك تقدير لبعض اإليرادات مثل  إ: ويف جمال تنظيم اإليرادات العامة ميكن القول
إال أن هذا التقدير كان يتعلق ببعض اإليرادات العامة وال يشمل  )١٢١(  الزكاة والفيءبعض أنواع 

كل وجوه تلك اإليرادات، كما أن هذا التقدير مل يكن يتم للمقابلة بينه وبني تقدير النفقات 
ما أ )١٢٢( .العامة، بل كان تقدير الزكاة يتم للتوسعة على أرباب الثمار ليتمكنوا من التصرف فيها

اخلراج فقد فرض ملواجهة نفقات مستقبلية إال أنه مل يكن هناك حتديد أو تقدير لتلك النفقات 
 وخلفاؤه الراشدون يبعثون من ىل جانب ما سبق فقد كان النيب إو. يقابل بتقدير اإليرادات

ل  كان يبعث من يأتيه باجلزية من أهكذلك فإن الرسول  )١٢٣(  يستوىف الصدقات من أرباا،
  )١٢٤( .الذمة، كما بعث أبا عبيدة ليأتيه جبزية البحرين

 كان يصرف كل ما يرد إليه يف يومه، فقد روى أما يف جمال اإلنفاق العام فإن الرسول 
كما روى  )١٢٥(   إذا أتاه الفيء قسمه يف يومهكان رسول اهللا  : عوف بن مالك قال

 مل يكن يقيل عنده ماال وال أن الرسول   سالًالبيهقي وأبو عبيد وابن زجنويه عن احلسن مر
يعين إذا جاءه غدوة مل ينتصف النهار حىت يقسمه، وإن جاءه عشية : قال أبو عبيد )١٢٦(  يبيته

وكذلك كان عهد أيب بكر رضي اهللا عنه، فلم يكن لألموال املقبوضة  )١٢٧( .مل يبيته حىت يقسمه
وذا يتبني أن اإلنفاق العام يف عهد  )١٢٨( .سم شيئا فشيئاواملقسومة ديوان جامع بل كان املال يق

، فمىت جاءت األموال قسمت يف مصارفها، ومل يكن  وعهد أيب بكر كان يتم فورياًالرسول 
 . اإلنفاق العام حيدد فيه مقدار ما سينفق لفترة زمنية معينةههناك تقدير مسبق لوجو

 لتوسع األموال وكثرا،  التنظيم املايل تبعاًويف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اتسع
ودونت الدواوين، فقد روى ابن جرير أن عمر رضي اهللا  )١٢٩(  فتقرر فرض العطاء للمسلمني

تقسم كل سنة ما اجتمع : عنه استشار املسلمني يف تدوين الدواوين، فقال له علي رض اهللا عنه
ن إأرى ماال كثريا يسع الناس، و: ي اهللا عنهوقال عثمان رض. إليك من مال فال متسك منه شيئا

فقال له الوليد بن هشام بن . مل حيصوا حىت تعرف من أخذ ممن مل يأخذ خشيت أن ينتشر األمر
 قد: املغرية
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خذ بقوله أف. ن ديوانا وجند جنداً وجندوا جنودا فدوجئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديواناً
:  بن نوفل، وجبري بن مطعم وكانوا من نساب قريش فقالودعا عقيل بن أيب طالب وخمرمة

ومن هذا يتبني أن اهلدف األساسي من تدوين الدواوين هو  )١٣٠( .اكتبوا الناس على منازهلم
وقد سارت األمور على هذا النحو يف عهد عثمان وعلي رضي اهللا . ضبط العطاء وتنظيم صرفه

 .عنهما
بني أنه ال ميكن القول بوجود موازنة عامة شاملة للدولة وباستعراض تلك التنظيمات املالية يت

اإلسالمية يف تلك الفترة، حيث مل يكن هناك مقابلة دورية بني اإليرادات العامة والنفقات العامة 
 .لفترة زمنية حمددة

ومع هذا فقد كانت هناك تطبيقات جزئية متثل جوهر فكرة املوازنة العامة كما عرفت فيما 
تلك التطبيقات اجلزئية يف وجود فكرة التقدير لبعض وجوه اإليرادات العامة بعد، وتتمثل 

والنفقات العامة مبا ميكن معه معرفة بعض وجوه اإلنفاق العام املستقبلي وبعض وجوه اإليرادات 
 .العامة املستقبلية

 وذا يتبني أن اإلطالق بوجود موازنة عامة يف صدر الدولة اإلسالمية وأن أول موازنة
، أو يف عهد أحد اخللفاء الراشدين ليس دقيقا، فاملوازنة العامة وضعت كانت يف عهد الرسول 

أما ما يذكر . هلا مفهوم معني، وهي ذا املفهوم مل تكن موجودة يف صدر الدولة اإلسالمية
 من  على ذلك مبا كان موجوداً مستدالًالبعض من أن أول موازنة كانت يف عهد الرسول 

فاحلقيقة أنه ليس يف ذلك ما يفيد وجود املوازنة،  )١٣١(  تابة للزكاة وكتابة للغنائمخرص وك
وهذا مل يكن يتم، أما خرص الزكاة فهو  ،فاملوازنة مقابلة بني تقدير اإليرادات وتقدير النفقات

توسعة  بل كان لل،يتعلق جبانب من اإليرادات العامة، كما أنه مل يكن يتم ملقابلته بتقدير اإلنفاق
كذلك فإن كتابة الزكاة والغنائم . على أرباب الثمار يف األكل منها مع ضمان الزكاة الواجبة

ليس فيها داللة على وجود موازنة عامة، فالكتابة ضبط للموجود من الزكاة والغنائم ال تقدير ملا 
وقد ذكر بعضهم أن عمر بن اخلطاب هو أول من وضع موازنة عامة يف الدولة . سيأيت

 وذلك بناء على ما مت يف عهده رضي اهللا عنه ؛اإلسالمية
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 .من إنشاء بيت املال وتدوين الدواوين، وفرض العطاء ووضع التنظيم الفين واإلداري هلذه األمور
واحلقيقة هو أنه ليس يف تدوين الدواوين وفرض العطاء ما يفيد التعميم بوجود موازنة عامة  )١٣٢(

وين كان جمرد ضبط لإلنفاق وصرف املستحقات كما أن العطاء ال  إذ إن تدوين الدواة؛شامل
 .يشمل كل نفقات الدولة اإلسالمية

خر هذا املبحث أن عدم وجود موازنة عامة يف صدر الدولة آومما ينبغي التنبيه عليه يف 
ت اليت  فاملوازنة تنظيم فين كسائر التنظيما،اإلسالمية ليس فيه انتقاص للنظام املايل يف ذلك العصر

تتطور بتطوير املعرفة واملعلوم، وتأيت عند احلاجة إليها، وهناك أمور كثرية نافعة اهتدت إليها 
 .البشرية ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ومل تكن موجودة يف صدر الدولة اإلسالمية



 

 ٥٩
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  .٤٤عبد الكرمي بركات، دراسة يف االقتصاد املايل، مرجع سابق، ص . ٤٣

، ربيع ٢٢اإلدارة العامة، عدد : الرياض(حممد سعيد فرهود، االجتاهات احلديثة يف امليزانية، 
  .٥، ص )١٤٠٢الثاين 

معهد اإلدارة العامة، : الرياض(للتوسع انظر حممد سعيد فرهود، علم املالية العامة، . ٤٤
  .٦١٥ -٦١٢، ص )١٤٥٣ -١٤٠٢

  .٤٤٨ -٤٤٧ املايل، مرجع سابق، ص عبد الكرمي بركات، دراسة يف االقتصاد. ٤٥
جامعة امللك عبد العزيز، جملة : جدة(أنور عبد اخلالق، االجتاه التخطيطي للموازنة العامة، . ٤٦

  .١٠٩، ص )١٤٠١، ١٣االقتصاد واإلدارة، عدد 
  .٦١٨حممد سعيد فرهود، علم املالية العامة، مرجع سابق، ص . ٤٧
  .٦١٨ة العامة، مرجع سابق، ص حممد سعيد فرهود، علم املالي. ٤٨
 .٦١٧ -٦١٦املرجع نفسه، ص . ٤٩

  .٢١٦، ص )١٤٠٨الرياض، مكتبة الصفحات الذهبية، (، ١حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، ط 
  .٢١٧ -٢١٦حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص . ٥٠
  .١٠٩امة، مرجع سابق، ص أنور عبد اخلالق، االجتاه التخطيطي للموازنة الع. ٥١
  .٢٢٧ -٢٢٦حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص . ٥٢
 .٢٢٨املرجع نفسه، ص . ٥٣

  .١١٠أنور عبد اخلالق، االجتاه التخطيطي للموازنة العامة، مرجع سابق، ص 
  .٢٢٩حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص . ٥٤
  .٢٣١ -٢٣٠املرجع نفسه، ص . ٥٥
  .٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٤املرجع نفسه، ص . ٥٦
  . من هذا البحث٢٠٧انظر ص . ٥٧
  .١٦١سورة آل عمران، آية . ٥٨
  .، كتاب اإلمارة، باب حترمي هدايا العمال٣/١٤٦٥مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ٥٩



 

 ٦٤

 .لسنة، كتاب السنة، باب يف لزوم ا٤/٢٠١أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، . ٦٠
، كتاب العلم، ٥/٤٣حديث حسن صحيح، سنن الترمذي، مرجع سابق، : الترمذي وقال

  .باب األخذ بالسنة
  .حيدد علماء السياسة أركان الدولة يف ثالثة أركان مها الشعب واإلقليم والسلطة احلاكمة. ٦١

  .١٣١، ص )١٤٠٤مكتبة وهبة، (، ٢انظر فتحي عبد الكرمي، الدولة والسيادة، ط 
، ص )١٤٠٧عمان دار الفرقان، (، ٢حممد أبو فارس، النظام السياسي يف اإلسالم، ط 

١٣١. 
       :قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل. هذا هو املشهور. ٦٢

 ، هذه اآلية مكيةاألكثرون على أن املراد بالزكاة ها هنا زكاة األموال مع أن: (٤املؤمنون، آية 
وإمنا فرضت الزكاة باملدينة يف سنة اثنتني بعد اهلجرة، والظاهر أن اليت فرضت باملدينة إمنا هي 

انظر تفسري  ).وإال فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا يف مكة ذات النصب واملقادير اخلاصة
  .٣/٢٣٩، )١٤٠٧بريوت، دار الفكر، (القرآن العظيم، 

  .١١٠، آية سورة البقرة. ٦٣
، كناب الزكاة، باب أخذ الصدقة من ٢/١٣٦البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٦٤

 .األغنياء
  .، كتاب اإلميان، باب الدعاء إىل الشهادتني١/٥٠مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، 

 .، كتاب الزكاة، باب تقدمي الزكاة ومنعها٢/٦٧٦مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق . ٦٥
  .، كتاب الزكاة، باب يف تعجيل الزكاة٢/١١٥د، سنن أيب داود، مرجع سابق أبو داو

   ، كتاب الزكاة، باب قوله تعاىل٢/١٣٧البخاري صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٦٦
  . 

  .، كتاب اإلمارة، باب حترمي هدايا العمال٣/١٤٦٣مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، 



 

 ٦٥

  .٥٠٤و عبيد، األموال، مرجع سابق، ص أب. ٦٧
مركز امللك فيصل للبحوث : الرياض(، ١ابن زجنويه، األموال، حتقيق شاكر فياض، ط 

انظر . واألثر صحيح اإلسناد إىل ابن سريين. ٢/١١٤٧، )١٤٠٦والدراسات اإلسالمية، 
بيد، رسالة  ععبد الصمد عابد، ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف كتاب األموال أليب

  .٣/١٦٧٥، )١٤٠٤جامعة أم القرى، (دكتوراه، 
  .٦/١٦٢، )دار الفكر، ب ت(الشريازي، املهذب مع اموع، . ٦٨
  .٢٨/٢٦٩ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، . ٦٩
  .٤١سورة األنفال، آية . ٧٠
 مسلم، مسلم، صحيح .، كتاب التيمم١/٨٦البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٧١

 . ، كتاب املساجد١/٢٧٥
  .٢/٧١٨ابن زجنويه، األموال، مرجع سابق، . ٧٢
ابن تيمية،  .٣/١٠٠، )مكتبة النصر، ب ت: الرياض(انظر البهويت، كشاف القناع، . ٧٣

  .٥٦٣، ٢٦٧ ٢٨جمموع الفتاوى، مرجع سابق، 
  .٧سورة احلشر، آية . ٧٤
، كتاب اجلهاد، باب ان ومن يترس ٢/٢٢٧البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٧٥

 .بترس صاحبه
  .، كتاب اجلهاد والسري، باب حكم الفيء٣/١٣٧٦مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، 

  .، كتاب احلرث واملزارعة بالشطر وحنوه٣/٦٨البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٧٦
  .٢٩سورة التوبة، آية . ٧٧
، كتاب اجلزية واملوادعة، باب اجلزية ٤/٦٢ سابق، البخاري، صحيح البخاري، مرجع. ٧٨

  .واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب
، كتاب اجلهاد والسري، باب تأمري األمراء ٢/١٢٥٦مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ٧٩

 .على البعوث
  .٢٤أبو عبيد، األموال، مرجع سابق ص 



 

 ٦٦

 وقد جاء عند ١/٢٦٤، )١٩٧٣ الثقافية، بريوت، املكتبة(مالك، املوطأ مع تنوير احلوالك، . ٨٠
 .أيب عبيد حتديد أرزاق املسلمني

 أو قال على أهل -فقد روي عن أسلم عن عمر رضي اهللا عنه ضرب اجلزية على أهل الشام
ين، وثالثة أقساط زيت لكل إنسان كل د أربعة دنانري وأرزاق املسلمني من احلنطة م-الذهب

ومن كان من أهل مصر  ، لكل إنسانرمها ومخسة عشر صاعاًشهر، وعلى أهل الورق أربعني د
 .وال أدري كم ذكر لكل إنسان من الودك والعسل: فأردب كل شهر لكل إنسان، قال

  .٤٢األموال، مرجع سابق، ص 
، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة ٤/٢٠٤البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٨١

  .البيعة واالتفاق على عثمان
  .٧/٦٣بن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ا. ٨٢
  .٨٧-٨٦، ص )دار اإلصالح، ب ت(أبو يوسف، اخلراج، حتقيق حممد إبراهيم البنا، . ٨٣
 أنس بن سريين، انظر واألثر صحيح اإلسناد إىل. ٤٧٤أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص . ٨٤

  .٣/١٥٩٦ألموال، مرجع سابق، عبد الصمد عابد، ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف كتاب ا
 .٢٧٥أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص . ٨٥

  .١٧٣ص ) دار املعرفة، ب ت: أمحد شاكر، بريوت: وانظر حيىي بن آدم، اخلراج، حتقيق
  .، كتاب الزكاة، باب احلث على الصدقة٢/٧٠٥مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ٨٦
، كتاب املناقب، باب مناقب ٥٨٥، ٥/٥٨٤ الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق،. ٨٧

حديث : حديث غريب، وعن الرواية الثانية: وقد قال الترمذي عن الرواية األوىل. عثمان
 .حسن غريب

 .٥/٦٣، ٤/٧٥، )١٣٩٨ب ن، (، ٢أمحد، املسند، ط 
مجع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعري، أما األقتاب فهي مجع قتب وهو : واألحالس
 .صغري على قدر سنام البعريالرحل ال

 .١/٤٢٣انظر ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، مرجع سابق، مادة حلس، 



 

 ٦٧

  .٢/٧٢٠جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مرجع سابق، مادة قتب، 
، كتاب املساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى ٣/١٢٢٤مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ٨٨

 .، كتاب البيوع، باب يف حسن القضاء٣/٢٤٧د سنن أيب داود، مرجع سابق، أبو داو. خريا منه
 .كرةمبرتلة الغالم من الناس، واألنثى ب.  من اإلبلالفيت: والبكر بفتح الباء

  .١/١٤٩، النهاية يف غريب احلديث، مرجع سابق، مادة بكر، ريابن األث
 .٥/١٩اخلطايب، معامل السنن، مرجع سابق، . ٨٩

  .٥/٢٣٠، )١٤٠٢ب العلمية، تدار الك: بريوت(، ١لشوكاين، نيل األوطار، ط وانظر ا
 .٥/٢٨٧، )١٣٥٢مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، : اهلند(، ١البيهقي، السنن الكربى، ط . ٩٠

صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب، املستدرك وامشه التلخيص للذهيب، : احلاكم وقال
 .٢/٥٦، )ة، ب تدار املعرف: بريوت(

 ١٣٢٠مطبعة التمدن، : مصر(بلوغ املرام، . رجال ثقات: قال ابن حجر يف بلوغ املرام
 .١٤٦، ص )هـ

النهاية يف غريب احلديث، مرجع و، ريانظر ابن األث. وص وهي الناقة الشابةلُوالقالئص مجع قَ
 .٤/١٠٠سابق مادة قلص، 

. نه ال ربا يف احليوانات واملسألة خالفيةوأ ،واحلديث فيه دليل على جواز اقتراض احليوان
، ٢انظر الصنعاين، سبل السالم شرح بلوغ املرام، حتقيق فواز زمريل وإبراهيم اجلمل، ط 

  .٣/٨٣، )١٤٠٦بريوت، دار الكتاب العريب، (
  .٦٠سورة التوبة، آية . ٩١
 من الصدقة، ى، كتاب الزكاة، باب من يعط٢/١١٧أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق . ٩٢

 وقد تكلم فيه غري واحد، ،يف إسناده عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اإلفريقي: قال املنذري
: بريوت(وقد ضعفه السيوطي، انظر اجلامع الصغري  ،٢/٢٣١انظر خمتصر سنن أيب داود، 

  .١/٢٧٢، )دار الفكر ب ت
 كتاب تفسري ،٥/٣٧٨حديث حسن، سنن الترمذي، مرجع سابق، : الترمذي، وقال. ٩٣

 .القرآن، سورة اادلة



 

 ٦٨

 .اب الطالق، باب الظهارت، ك٢/٢٦٥أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، 
 .، كتاب الطالق، باب الظهار١/٣٨١، مرجع سابق، ه، سنن ابن ماجهابن ماج

صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب، املستدرك مع التلخيص، مرجع : احلاكم وقال
  .تاب الطالق، مسألة الظهار، ك٢/٢٠٣سابق، 

  .٤٥سبق خترجيه ص . ٩٤
 .، كتاب الزكاة، باب من حتل له املسألة٢/٧٢٢مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق . ٩٥

. ٥/٨٩، )املكتبة العلمية، ب ت: بريوت(النسائي، سنن النسائي مع شرح السيوطي، 
  .كتاب الزكاة، باب الصدقة ملن حتمل محالة

   :، كتاب األنبياء، باب فوله تعاىل٤/١٠٨البخاري، مرجع سابق، البخاري، صحيح . ٩٦
    . 

  .، كتاب الزكاة، باب ذكر اخلوارج وصفام٢/٧٤١مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، 
، كتاب الزكاة، باب األخذ ملن أعطي من ٢/٧٢٣مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ٩٧

  .غري مسألة
وقد روى الطربي يف تفسريه بإسناده . ٣٣/٩٤ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، . ٩٨

: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه وأتاه عيينة بن حصن: عن حبان بن أيب جبلة قال
                    .يوم  أي ليس ال

 .مؤلفة
 .١٠/١١٣، )١٣٩٢دار املعرفة، : بريوت(، ٢الطربي، جامع البيان يف تفسري القرآن، ط 

  .٧/٢٠وانظر البيهقي، السنن الكربى، مرجع سابق، 
  .٤١سورة األنفال، آية . ٩٩

  .٤١٨، ٦/٤٠٦، )١٤٠١مكتبة الرياض، : الرياض(انظر ابن قدامة، املغين، . ١٠٠
، كتاب قسم الفيء ابن زجنويه، األموال، ٧/١٣٣سائي، مرجع سابق، النسائي، سنن الن. ١٠١

  .وصححه األلباين. ٢/٧١٧مرجع سابق، 



 

 ٦٩

  .٣/٨٦٧، )١٤٠٩املكتب اإلسالمي : بريوت(، ١انظر صحيح سنن النسائي، ط 
وصححه األلباين، . ، كتاب قسم الفيء٧/١٣٢النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، . ١٠٢

  .٣/٨٦٦نسائي، مرجع سابق، انظر صحيح سنن ال
 .، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب٥/٧٩البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ١٠٣

اضع و، كتاب اخلراج واإلمارة، باب يف م٣/١٤٥أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، 
 .قسم اخلمس وسهم ذي القرىب

  .ء، كتاب قسم الفي٧/١٣١النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، 
، كتاب الزكاة، باب استعمال آل النيب ٢/٧٥٢مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ١٠٤

   .على الصدقة
 .، كناب قسم الفيء٧/١٢٨النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، . ١٠٥

رة، باب يف بيان مااب اخلراج واإلت، ك٣/١٤٦أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، 
 .ىب، وصححه األلباين وسهم ذي القرسمواضع قسم اخلم

  .٣/٨٦٤انظر صحيح سنن النسائي، مرجع سابق، 
 .، كتاب قسم الفيء٧/١٣٢النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، . ١٠٦

  .٢/٧٣٠ابن زجنويه، األموال، مرجع سابق، 
، كتاب قسم الفيء وقد صححه األلباين، انظر ٢/١٢٨احلاكم، املستدرك، مرجع مسابق، 

  .٢/٨٦٦ مرجع سابق صحيح سنن النسائي،
  .، وإسناده حسن٢/٧٣١ابن زجنويه، األموال، مرجع سابق، . ١٠٧
  .، كتاب املغازي، باب غزوة الطائف٥/١٠٤البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ١٠٨
بريوت مؤسسة (، ٧ابن القيم، زاد املعاد، حتقيق شعيب وعبد القادر األرنؤوط، ط . ١٠٩

  .٣/٤٨٤، )١٤٠٥الرسالة، 
  .٨/٤٨ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق،، . ١١٠
  .٤٧سبق خترجيه، ص . ١١١
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 الفصل األول
 قواعد املوازنة العامة

 :متهيد
فاملوازنة العامة  ،بادئ اليت حتكم إعداد املوازنةيقصد بقواعد املوازنة العامة األصول وامل

واليت منها  ،ختضع يف إعدادها لقواعد حتكم ذلك اإلعداد، يقصد منها حتقيق بعض األهداف
، ةضمان أخذ سلطة االعتماد فكرة دقيقة وحمددة عن خمتلف أوجه اإلنفاق العامة واإليرادات عام

 )١(  .بصفة دوريةوضمان أن تكون مراقبتها للموازنة العامة 
 إال أنه مع تزايد تدخل الدولة يف النشاط ومع أن العمل ببعض هذه القواعد الزال مستمراً

االقتصادي، ومع تزايد أمهية املوازنة العامة للدولة، وتعاظم تأثريها على النشاط االقتصادي، فإن 
  )٢(. احلريف االعديد من احلكومات عمدت إىل اخلروج عن هذه القواعد وعدم االلتزام 

إن تلك القواعد ميكن إمجاهلا يف مخس قواعد هي السنوية، والوحدة، والعمومية، وعدم 
التخصيص، والتوازن ويتناول هذا الفصل دراسة تلك القواعد، والتطورات اليت طرأت عليها، مث 

 العامة، موقف االقتصاد اإلسالمي من هذه القواعد من خالل دراسة طبيعة اإليرادات والنفقات
 ...وطبيعة النظام املايل اإلسالمي

 :وبناء على هذا يأيت الفصل يف مخسة مباحث هي
 .السنوية: املبحث األول
 .الوحدة: املبحث الثاين
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 .العمومية:  املبحث الثالث
 .عدم التخصيص: املبحث الرابع

 .التوازن: املبحث اخلامس
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 املبحث األول
 السنوية

 :لوضعي السنوية يف االقتصاد ا-أ
وبناء على ذلك  )٣(. يقصد بالسنوية أن تعد تقديرات املوازنة العامة لفترة زمنية حمددة بسنة كاملة

  )٥(. كما أن العمل ذه املوازنة يسري ملدة سنة )٤(. تكون موافقة السلطة التشريعية عليها سنوية
 ،دمة خالل سنة مستقبليةوعلى هذا يعين هذا املبدأ أن تعد تقديرات اإليرادات والنفقات القا

ى السلطة التشريعية العتمادها واملوافقة عليها، مث يتم العمل مبوجب لمث تعرض هذه التقديرات ع
هذه املوازنة ملدة سنة، مث تعد تقديرات جديدة للسنة التالية تعرض مرة أخرى على السلطة 

 .مث يتم العمل وفقها لسنة أخرى وهكذا ؛التشريعية العتمادها
  )٦(: ألخذ مببدأ السنوية يرتكز على مربرات منهاإن ا

 . مالءمة فترة السنة لطبيعة اإليرادات والنفقات العامة-١
 . اجلهد والوقت وضمان دقة التقديرات الواردة يف املوازنةري توف-٢
 . ضمان حسن مراقبة السلطة التشريعية للحكومة-٣

 كانت تنادي بعدم تدخل الدولة يتلاتقليدية لقد كان هلذا املبدأ احترام كبري عند املدرسة ال
 يف النشاط االقتصادي، إال أنه مع تطور دور الدولة وازدياد تدخلها يف 
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النشاط االقتصادي أصبح االلتزام الكامل ذا املبدأ يتعارض مع طبيعة الدور التدخلي للدولة، 
 مع طبيعة األعمال اإلنشائية والوظائف اجلديدة اليت أصبحت مكلفة ا، فمبدأ السنوية يتعارض

 حيث إن هذه األعمال تستغرق عدة سنوات، كما أن تبدل األوضاع ؛الكبرية اليت تتوالها الدولة
االقتصادية بصورة مستمرة بني كساد ورواج فيما يعرف بالدولة االقتصادية، واليت تستغرق عدة 

وازنة العامة مما يعين إطالة املدى خذ هذه الدورة بعني االعتبار عند تنظيم املأسنوات يلزم معه 
وبناء على ذلك أصبح هناك ما يعرف مبوازنة الدورة االقتصادية، اليت هي عبارة  )٧(. الزمين هلا

عن موازنة عامة تستغرق فترة الدورة االقتصادية، كما أصبح هناك ما يعرف مبوازنة الربامج 
أصبحت هاتان املوازنتان تشكالن استثناء و. االقتصادية واالجتماعية واليت تستغرق عدة سنوات

  )٨(. على قاعدة السنوية
وإضافة إىل ما سبق فهناك استثناءات أخرى على هذه القاعدة تتمثل يف وجود اعتمادات 

  )٩(. )شهرية(دائمة تفتح ألكثر من سنة، واعتمادات مدورة، وموازنات اثين عشرية 
 : السنوية يف االقتصاد اإلسالمي-ب

وأنه يعين أن تكون فترة املوازنة العامة،  ،ا سبق مفهوم مبدأ السنوية يف املوازنة العامةاتضح مم
والتساؤل هنا هل يف االقتصاد اإلسالمي ما يلزم األخذ ذا املبدأ، أو ما . اليت تعد هلا وتعتمد سنة

ب ظروفها يلزم ترك هذا املبدأ، أو أن األمر يف هذا متروك للدولة اإلسالمية تأخذ مبا يناس
 وأوضاعها من االلتزام ذا املبدأ أو تركه؟

لقد ذكر بعض الكتاب أن النظام اإلسالمي يقر هذا املبدأ مع إمكان التجاوز عنه عند 
اقتضاء الظروف لذلك التجاوز، ويستند هؤالء إىل أن معظم اإليرادات واملصروفات العامة يف 

 على هذا املبدأ فيستدلون له جبواز تعجيل الزكاة أما جواز اخلروج )١٠( .النظام اإلسالمي سنوية
وهذا  )١١( .عند احلاجة، وجواز االقتراض على حساب بيت املال ليتم السداد يف سنوات مقبلة

والذي . وأن اخلروج عليه إمنا هو عند احلاجة ،فهم منه أن األصل املقرر هو مبدأ السنويةالقول ي
 يبدو أن يف هذا االستدالل 
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إذ إن هناك فرقا بني فترة املوازنة وفترة التحصيل أو اإلنفاق، فاملوازنة العامة جمرد تقدير ؛ نظراً
للنفقات واإليرادات العامة، وهذا التقدير قد يكون عن سنة فتكون املوازنة سنوية، وقد يكون 

لقان فتكون تلك املوازنة غري سنوية، أما التحصيل واإلنفاق فهما يتع ،عن أكثر أو أقل من سنة
بتنفيذ املوازنة، فقد تكون املوازنة العامة ملتزمة مببدأ السنوية، أي أا تقدير لإليرادات والنفقات 
العامة لفترة سنة قادمة، ومع ذلك فإن عملية التحصيل واإلنفاق قد تكون يومية، أو شهرية، أو 

دمة، أما التحصيل أكثر من ذلك، وهذا ما جيري يف الواقع العملي فاملوازنة تعد عن فترة قا
واإلنفاق فيكون يف بعض اجلهات يوميا، فليس يف سنوية اإليرادات والنفقات العامة يف النظام 

 .اإلسالمي ما يفيد أن النظام اإلسالمي قد قرر مبدأ السنوية
هذا مع أن بعض اإليرادات والنفقات يف النظام اإلسالمي قد ال تكون سنوية مثل زكاة 

لكن الذي . مع أا قد تكرر يف السنة أكثر من مرة ، اليت جتب عند احلصادبعض الزروع والثمار
ميكن قوله أنه بالنظر إىل طبيعة اإليرادات العامة والنفقات العامة يف النظام اإلسالمي يتضح أنه 
ليس هناك ما يدل على وجوب األخذ بالسنوية أو يلزم له ذلك، كما أنه ليس هناك ما يدل على 

فهذا األمر يدخل يف املصاحل املرسلة اليت مل يرد هلا دليل . سنوية أو يلزم له ذلكوجوب ترك ال
شرعي باعتبار أو إلغاء، فيترك للدولة اإلسالمية أن تأخذ مبا يناسب ظروفها وطبيعة إيراداا 

 .ونفقاا، فيمكن هلا أن تلتزم مببدأ السنوية كما أن هلا عدم االلتزام ذا املبدأ
عد التطبيقات يف الدولة اإلسالمية اليت ميكن االستئناس ا على تطبيق مبدأ وقد وجدت ب

 رفعه يف كل سنة تقدير - أي الكاتب-ومما يلزمه: (السنوية، منها ما ذكر النويري بقوله
والذي يشبه املوازنة العامة، ومنها ما ذكر اخلوارزمي يف تقدير الصدقات فيما  )١٢( ).االرتفاع

رة سائر ب وع- أي لكل جهة-ورةورة كُوهي ثبت الصدقات لكُ: (يث يقوليسمى بالعربة ح
االرتفاعات هي أن يعترب ارتفاع السنة اليت هي أقل رعاًيوالسنة اليت هي أكثر ر ،وجيمعان عاًي ،

  )١٣( ).ويؤخذ نصفهما، فتلك العربة بعد أن تعترب األسعار وسائر العوارض الواقعة
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حتديد الفترة الزمنية للموازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي مسألة ختضع والذي خيلص إليه أن 
ملا حيقق املصلحة، ويناسب ظروف الدولة اإلسالمية؛ فال يلزم األخذ ذا املبدأ كما ال يلزم 
تركه، وعليه فيجوز أن تكون املوازنة سنوية أو دورية أو غري ذلك، فاملربرات اليت يرتكز عليها 

 سبق ذكرها مربرات مقبولة يف االقتصاد اإلسالمي، بل رمبا كان األخذ يت السنوية والاألخذ مببدأ
 بدول تأخذ بسنوية املوازنة هو األوىل يف عصرنا، خاصة وأن الدولة اإلسالمية مرتبطة اقتصادياً

 اقتضت ومع هذا فإن املصلحة رمبا. مببدأ السنوية، لذلك فإن نفقاا وإيراداا تتأثر ذا االرتباط
 .مكن اخلروج عن مبدأ السنويةير، فواخلروج عن مبدأ السنوية يف بعض األم
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 املبحث الثاين
 الوحدة

 : الوحدة يف االقتصاد الوضعي-أ
يقصد ذه القاعدة أن تدرج كافة اإليرادات والنفقات العامة املتوقعة يف وثيقة واحدة أي يف 

  )١٤( .موازنة واحدة
ن تقدم املوازنة العامة يف ورقة واحدة أو جملد واحد، فإن املوازنة غالبا وال يعين هذا املبدأ أ

 مهما -ما تتضمن تفصيالت وتقسيمات تتطلب عدة جملدات، وإمنا يعين تقدميها يف وثيقة واحدة
وأن تقدم للجهات  )١٥( . تتضمن كافة األرقام املتعلقة بالنشاط املايل للدولة-تعددت أجزاؤها

  )١٦( .واحدت قاملختصة يف و
معه الوقوف  إن اهلدف من تقرير هذه القاعدة هو منع تشتت العمليات املالية بشكل يكون

  )١٧( . حيث تتداخل امليزانيات املتعددة عسرياًعلى حقيقة املركز املايل للدولة أمراً
 تبني  احلرب العاملية األوىلد إال أنه بعنيوقد ظلت قاعدة الوحدة مطبقة باحترام عند التقليدي

مث مل تلبث السلطات العامة أن ختلت  ،تمويل احلربلللدول ضرورة عمل موازنات غري عادية 
 وقد كان هذا اخلروج عن .)١٨( تدرجييا عن مبدأ الوحدة حني زاد تدخلها يف احلياة االقتصادية

 املرافق ضعقاعدة الوحدة ألسباب إدارية وحماسبية، أما اإلدارية فهي احملافظة على استقاللية ب
 ، وإبعادها، أو ماليـا وإدارياًمالياً
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عن التعقيدات اإلدارية، أما األسباب احملاسبية فتتمثل يف أن بعض أنشطة الدولة تتطلب موازنات 
 .خاصة حىت ميكن احلكم على رحبية نشاطها

  )١٩( :ومن االستثناءات على قاعدة الوحدة ما يلي
 .ات استثنائية طارئةوهي موازن:  املوازنات غري العادية-١
 . موازنات ختتص ببعض اإلدارات ذات االستقالل املايلوهي:  املوازنات امللحقة-٢
وهي موازنات املؤسسات العامة، االستثمارية اليت تتمتع باستقالل مايل :  املوازنات املستقلة-٣

 .وإداري
 : الوحدة يف االقتصاد اإلسالمي-ب

يف إيراداته ونفقاته ال متنع من األخذ مببدأ وحدة املوازنة، أو إن طبيعة النظام املايل اإلسالمي 
تركه، إذا كانت هناك مراعاة لتخصيص بعض اإليرادات اليت من أمهها الزكاة مبصارفها 
املنصوص عليها، وعلى ذلك فيمكن أن تدرج كافة اإليرادات والنفقات العامة يف موازنة واحدة، 

 .يقا ملزايا هذا املبدأكما ميكن األخذ مببدأ التعدد حتق
ومع هذا فإن طبيعة ختصيص بعض اإليرادات مبصارف حمددة يف االقتصاد اإلسالمي جتعل 
من األفضل للدولة أن تفرد هلذه اإليرادات مع مصارفها موازنات خاصة، فالزكاة باعتبارها أبرز 

 عن موازنة مثال على اإليرادات املخصصة املصارف، يستحسن أن يكون هلا موازنة مستقلة
حتقيقا ملزايا املوازنة املستقلة من إبعادها  )٢٠(  الدولة، كما يكون لكل إقليم موازنة فرعية مستقلة

 يف عن املركزية والتعقيدات اإلدارية، ذلك أن الزكاة هلا أهداف اجتماعية، تتطلب تسهيالً
 بوحدة املوازنة، إن رأت ومع ذلك فإن هذا ال مينع أن تأخذ الدولة. إجراءاا، وسرعة يف صرفها

أن بعض الظروف تستلزم األخذ ذه القاعدة، فاألخذ ذه القاعدة، أو اخلروج عليها راجع إىل 
 . للمصلحةما يراه أولو األمر حمققاً
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  املبحث الثالث
 العمومية

  : العمومية يف االقتصاد الوضعي-أ
رادات والنفقات العامة للدولة، فال يقصد ذه القاعدة أن تكون املوازنة العامة شاملة لإلي

يتم مصروف خارج املوازنة العامة، كما ينبغي أن تدرج يف املوازنة مجيع اإليرادات قبل خصم 
  )٢٢( .أي أن ال تكون هناك مقاصة بني اإليرادات العامة والنفقات العامة )٢١( .النفقات العامة منها

 بعدم التخصيص وتقضي بعدم ختصيص عرفتويدخل البعض يف هذه القاعدة قاعدة أخرى 
إال أن هناك فرقا بني القاعدتني، فقاعدة العمومية تقضي أن ال  )٢٣( .إيرادات معينة لنفقات معينة

خيصص إيراد جهة معينة لنفقاا على حنو جيعل هناك مقاصة بني اإليرادات والنفقات اخلاصة 
ص إيراد معني لنفقة معينة بغض النظر بتلك اجلهة، أما قاعدة عدم التخصيص وتقضي أن ال خيص

فالعمومية متنع إجراء املقاصة احلسابية، أما عدم التخصيص . عن جهة كل من اإليراد أو النفقة
  )٢٤( .فيمنع أن تكون هناك صلة حقوقية بني اإليرادات والنفقات

ة والنفقات وعلى النقيض من هذه القاعدة ما يسمى مببدأ الصوايف الذي تقيد اإليرادات العام
  )٢٥( . له صافية، حيث ختصم النفقات من اإليرادات ويسجل الرصيد الصايفالعامة وفقاً
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  )٢٦( :وحتقق قاعدة العمومية هدفني رئيسني
 حماربة اإلسراف احلكومي، حيث تغري طريقة املوازنة الصافية املرافق احلكومية اليت حتقق -١

 .نفاقإيرادات جتاوز نفقاا باإلسراف يف اإل
 .جوه اإليرادات والنفقات العامةو اإلسهام يف تأكيد الرقابة على كافة -٢

وقد دفع التطور يف املالية العامة إىل حتقيق بعض املرونة يف هذه القاعدة، فحدثت بعض 
االستثناءات عليها، متثلت يف السماح للمصاحل اليت تتمتع باستقالل مايل بتسجيل موازناا يف 

امة صافية، فال يظهر يف املوازنة العامة إال ما يكون من اعتماد لتغطية العجز يف موازنة املوازنة الع
وإىل جانب هذا فإن هناك . يف موازنتها) فائض(املصلحة املستقلة، أو ما يتوقع من إيراد صايف 

بعض الضرورات العملية اليت تقضي بتقييد بعض اإليرادات صافية مثل رسوم الطوابع اليت تعطى 
  )٢٧( .منها أجور للباعة هلا؛ حيث حتسم تلك األجور من تلك الرسوم

 : العمومية يف االقتصاد اإلسالمي-ب
إن قاعدة العمومية مبا تتضمنه من تسجيل لكل اإليرادات والنفقات العامة دون إجراء 

نبغي عند مقاصة بينهما ميكن األخذ ا يف االقتصاد اإلسالمي، كما ميكن اخلروج عنها، إال أنه ي
فيمكن للدولة . األخذ ا مراعاة االلتزام بقاعدة التخصيص اليت يأيت حبثها بعد هذه القاعدة

اإلسالمية أن تلتزم يف املوازنة العامة هلا بتسجيل كافة اإليرادات والنفقات العامة كما ميكن هلا أن 
دارات واملصاحل احلكومية، تأخذ بقاعدة الصوايف؛ حيث ال يسجل يف املوازنة إال صايف موازنة اإل

إال أنه بالنسبة إىل الزكاة فإن هلا موازنة خاصة، حيث إن هلا موازنات حملية ختتص كل موازنة 
 والعالقة بني املوازنات احمللية واملوازنة املركزية ال ، )٢٨(  بإقليم معني، كما أن هلا موازنة مركزية

 ة املركزية للزكاة إال صايف املوازنة احمللية فائضاًختضع لقاعدة العمومية، حيث ال يسجل يف املوازن
أما بالنسبة .  ذلك ألن كل إقليم يتوىل صرف زكاته على مصارفها يف هذا اإلقليم؛كان أم عجزاً

 ملوازنة املصاحل فليس هناك ما مينع من األخذ
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ن رأت أن األخذ إفبالعمومية أو تركها، فاألمر متروك لنظر الدولة اإلسالمية فيما حيقق املصلحة، 
بالعمومية حيقق مصلحة، من حيث إحكام الرقابة على األموال العامة أو ضمان ترشيد اإلنفاق 
احلكومي، فيمكنها أن تأخذ به، وإن رأت اخلروج عن هذه القاعدة يف مصاحل ومرافق معينة 

ستقالل لوجود مصلحة يف ذلك من حيث تسهيل تسيري أعمال هذه املرافق، أو مناسبة ذلك لال
 .املايل واإلداري لبعض املرافق فلها ذلك
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 املبحث الرابع
  عدم التخصيص

 : عدم التخصيص يف االقتصاد الوضعي-أ
إن قاعدة عدم التخصيص تعين شيوع اإليرادات العامة يف مقابلة النفقات العامة، حبيث ال 

ب أن تواجه مجيع النفقات العامة  هلذه القاعدة جينه وفقاًإإذ  )٢٩(  خيصص إيراد معني لنفقة معينة،
وهذا ميكن أن يطلق عليه عدم التخصيص النوعي، حيث ال خيصص  )٣٠( .جبميع اإليرادات العامة

 كذلك فإن هذه القاعدة تعين عدم ختصيص إيراد ،نوع من اإليرادات لنوع معني من النفقات
 عليه عدم التخصيص وهو ما ميكن أن يطلق )٣١( .إقليم معني للصرف على خدمات اإلقليم

 .احمللي
 أمثل بال ويرجع االهتمام ذه القاعدة إىل ما حتققه من ضمان حسن توزيع املوارد توزيعاً

ا ليتحقق احلصول على أفضل إشباع ممكن، تقتري أو تبذير، فتوزع النفقات وفق األمهية النسبية هل
  )٣٢( . والنفقات العامةحكام الرقابة على اإليراداتإوكذلك ما حتققه هذه القاعدة من 

لقد كان الفكر التقليدي يؤكد على االلتزام ذه القاعدة، أما بعد تطور النظرة لدور الدولة 
يف الفكر احلديث فقد حدث خروج عن هذه القاعدة بالتخصيص اجلزئي لبعض اإليرادات ببعض 

ى مستوى مجيع  للقيام ا بكفاءة، بل هناك من يرى التخصيص الكلي علالنفقات ضماناً
ومن االستثناءات احلديثة على هذه القاعدة ختصيص بعض اإليرادات اخلاصة  )٣٣( .اإليرادات

 مبؤسسات معينة بنفقات تلك
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  )٣٤( . لثقة املمولنياملؤسسات، وكذلك ختصيص حصيلة بعض الفروض الداخلية ملشاريع معينة كسباً
 : عدم التخصيص يف االقتصاد اإلسالمي-ب

مل يف طبيعة اإليرادات والنفقات العامة يف االقتصاد اإلسالمي، يتبني أن هناك من إن املتأ
اإليرادات ما هو خمصص لنفقات معينة، كما أن هناك ختصيصا حمليا هلذه اإليرادات، فالنظام 

 ألهداف الضمان املايل اإلسالمي يقوم على ختصيص حصيلة الزكاة ملصارف معينة حتقيقاً
وة إىل اهللا واجلهاد يف سبيله كما يقوم على ختصيص حملي للزكاة حبيث خيتص االجتماعي، والدع

  )٣٥( .كاتهزكل إقليم ب
    :أما عن ختصيص إيرادات الزكاة لوجوه إنفاق معينة فهو يتبني من قوله سبحانه وتعاىل

          
             .  )٣٦(  
إن اهللا مل يرض حبكم نيب وال غريه يف الصدقة حىت  :  قال أن رسول اهللا يقد روو

فالزكاة خمصصة يف إنفاقها ذه  )٣٧( .احلديث ....جزأها مثانية أجزاءحكم فيها هو ف
وهناك من يرى إمكانية مجع مجيع اإليرادات العامة وتوجيهها يف . املصارف املذكورة يف اآلية

املصاحل العامة للدولة مع مراعاة األهم منها فاملهم مما يعين إمكانية األخذ مببدأ عدم التخصيص إال 
 يشمل كل حاجات األمة، وهو »يف سبيل اهللا« إذ مبناه على أن مصرف ؛لرأي ضعيفأن هذا ا

  )٣٨( . وستأيت مناقشة هذا التوسع يف مبحث قادم،توسع يف مصرف الزكاة
وال جيوز نقلها عند  ،اووأما عن التخصيص احمللي للزكاة، فإن الزكاة تنفق يف حمل وج

وذلك استنادا إىل حديث معاذ بن جبل رضي  )٣٩(  نابلة،أكثر العلماء من احلنفية واملالكية واحل
أعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من  :  إىل اليمن فقال لهاهللا عنه ملا بعثه الرسول 

  وقد ساق،)٤٠(   احلديث أغنيائهم فترد على فقرائهم
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ثار كلها أن أهل كل بلد والعلماء اليوم جممعون على هذه اآل: (أبو عبيد اآلثار يف ذلك مث قال
 فوق، وإن ادام فيهم من ذوي احلاجة واحد فم أو ماء من املياه أحق بصدقتهم ما ،من البلدان

  )٤١( ).أتى ذلك على مجيع صدقام حىت يرجع الساعي وال شيء معه
 ،أما عند استغناء أهل البلد، أو انعدام املصارف فيه فيجوز نقل الزكاة إما إىل أقرب البلدان

  )٤٢( .أو إىل اإلمام ليتصرف فيها
 ؛ومن هذا يتبني أن املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي ال تقوم على قاعدة عدم التخصيص

إذ إن هذه القاعدة تنايف طبيعة النظام املايل اإلسالمي الذي خيصص بعض اإليرادات لنفقات أو 
 يف االقتصاد اإلسالمي ال تتناىف طبيعته مع ومع ذلك فهناك جزء من املوازنة العامة. قاليم معينةأ

قاعدة عدم التخصيص، وهو ذلك اجلزء اخلاص باإليرادات اليت تنفق على املصاحل العامة، واليت 
تركت لنظر الدولة اإلسالمية ومل تربط بنفقات معينة أو أقاليم خاصة، فهذا اجلزء من املوازنة 

ا اتباع ما فيه مصلحة  حيث جيوز هل؛ولة اإلسالميةك فيه األخذ مببدأ التخصيص أو تركه للدتري
األمة يف األموال العامة، فإن رأى أولو األمر يف الدولة ختصيص بعض اإليرادات لنفقات حمددة أو 
ملؤسسة عامة معينة لوجود مصلحة يف هذا التخصيص من متكني هذه املؤسسة من أداء أعماهلا 

اعدة التخصيص، وإن رأى أولو األمر أن تكون هذه على وجه أفضل فإنه حينئذ جيوز األخذ بق
اإليرادات مشاعة لكل النفقات بقصد ضمان حسن توزيع املوارد أو إحكام الرقابة على اإلدارات 

 .نه جيوز ترك التخصيص واألخذ بقاعدة عدم ختصيص اإليراداتإاحلكومية يف إيراداا ونفقاا ف
ركت لنظر الدولة اإلسالمية ميكن األخذ فيها ن تلك اإليرادات اليت تإومن جهة أخرى ف

وقد جرى العمل يف الدولة اإلسالمية يف  )٤٣( . للمصلحةبقاعدة التخصيص احمللي أو تركه تبعاً
 نفقات كل إقليم من إيراداته ىبعض الفترات على التخصيص احمللي هلذه اإليرادات، فكانت تغط

  )٤٤( .ن العاصمةمث ينقل الفائض إىل العاصمة أو ميول العجز م
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أنه إذا فضل من مال اخلراج فاضل عن (فقد ذكر املاوردي يف حديثه عن صالحيات األمري 
وإذا نقص مال اخلراج (، )أرزاق جيشه محله إىل اخلليفة ليضعه يف بيت املال املعد للمصاحل العامة

ا ليس قاعدة الزمة ومع هذا فإن هذ )٤٥( ).عن أرزاق جيشه طالب اخلليفة بتمامه من بيت املال
جيب السري عليها، فيمكن للدولة اإلسالمية أن خترج عن التخصيص احمللي فيما يتعلق مبوازنة 

 .املصاحل العامة
واخلالصة أن املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي تقوم ابتداء على عكس قاعدة عدم 

أما اإليرادات األخرى غري يعة بعض اإليرادات اليت ربطت بإنفاق معني، ب لطالتخصيص نظراً
حمددة املصارف فإن األخذ بقاعدة عدم التخصيص، أو األخذ بقاعدة التخصيص ممكن، ويرجع 

 .األخذ بإحدى القاعدتني إىل املصلحة اليت حتققها تلك القاعدة
تمثل يف وجود حد أدىن ي والذي ،ن هذا االزدواج يف طبيعة املوازنة يف االقتصاد اإلسالميإ

 وجود مرونة  معمث ترك األمر بعد ذلك لنظر أويل األمر حيقق مزايا التخصيصللتخصيص 
للخروج عنه يف اإليرادات األخرى، فالتخصيص له مزايا تتحقق من خالل االلتزام به، ومن هذه 

ويذكر بعض الكتاب أن التخصيص احمللي له . املزايا ضمان سد بعض جوانب اإلنفاق العام ابتداء
تمثل يف أن يكون كل جمتمع صغري على علم تام حباجة احملتاجني منهم، مما مزية اجتماعية ت

كذلك فإن يف  )٤٦( .ميكنهم من اختاذ إجراءات سريعة لسد حاجام عند قصور املوارد العامة
 ملشكلة متركز  ملا يسمى بالتوازن اإلمنائي على مستوى األقاليم وحالًالتخصيص احمللي حتقيقاً

ا التخصيص النوعي فإن فيه كما سبقت اإلشارة تغطية جلوانب مهمة من اإلنفاق أم )٤٧( .نفاقاإل
العام ال حتتمل التأخري أو اإلمهال، كالدعوة واجلهاد يف سبيل اهللا والذود عن ديار املسلمني، وسد 
بعض احلاجات االجتماعية اهلامة، ففي التخصيص ضمان لعدم توجيه اإليرادات اخلاصة ذه 

  حاجات أخرى، كما أن فيه قطعا ملطالب من ليسوا أهال لتلك اإليرادات، وحفظاًاحلاجات إىل
 .حلقوق أهلها
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 ألمهيتها أما ما يذكر من عيوب التخصيص، من كونه ال حيقق التوزيع األمثل للموارد تبعاً
تحقق ه يتضمن إهدارا للموارد يف حالة زيادا عن احلاجة املخصصة هلا فهذا غري منالنسبية، أو أ

 وذلك ألن تلك ؛يف النظام املايل اإلسالمي بالرغم من التزامه مببدأ التخصيص يف جوانب معينة
 :العيوب اليت تذكر عن التخصيص ال تتحقق غالبا إال يف حالتني

١-ص صاحب هوى أو مصلحة أو ال يدرك أمهية وجوه اإلنفاق أن يكون املخص.  
 . أن يكون التخصيص جامدا ال مرونة فيه-٢

وهاتان احلالتان منفيتان يف النظام املايل اإلسالمي، فالذي حدد مصارف الزكاة وخصصها 
   علما،ءهو اهللا سبحانه وتاىل الغين عن عباده والذي أحاط بكل شي     

      . )ولذلك فإن آية املصارف ختمت بقوله تعاىل )٤٨:    
   . )عليم بظواهر األمور وبواطنها ومبصاحل عباده، حكيم فيما ( :قال ابن كثري )٤٩

ومن جهة أخرى فإن النظام املايل اإلسالمي ختطى مجود  )٥٠( .)يقوله ويشرعه وحيكم به
ن يف إنفاق الزكاة مرونة على ما يف الزكاة من إحيث  ؛التخصيص الذي قد يتسبب يف اإلسراف

 فالزكاة إذا زادت عن حاجة املصارف نقلت إىل أقرب البلدان أو إىل اإلمام ليتصرف .ختصيص
خر حبسب حاجة املناطق واألقاليم، وكذا لو نقصت آفيها، ويفرقها على مصارفها يف مكان 

الزكاة عن حاجة املستحقني فإم حيالون بباقي كفايتهم على فوائض زكوات املناطق األخرى، 
 .ت األخرى غري الزكاةأو على اإليرادا
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 املبحث اخلامس
 التوازن

 : التوازن يف االقتصاد الوضعي-أ
يقصد بالتوازن يف املوازنة العامة تساوي تقدير النفقات العامة للدولة مع اإليرادات العامة 

واملقصود باإليرادات العادية حصيلة الضرائب والرسوم واإليرادات االقتصادية من  )٥١( .العادية
  )٥٢( .لكات الدولةممت

لقد كان لقاعدة التوازن عند التقليديني، أمهية كبرية، ويرجع هذا إىل طبيعة نظرم لدور 
وأنه ال جيوز هلا التدخل يف النشاط االقتصادي، بل جيب عليها اتباع سياسة  ،الدولة ووظائفها

فالفائض عندهم .  املوازنةولذلك فقد انتقد التقليديون حالة العجز والفائض يف )٥٣( .مالية حمايدة
يعين تعسفا يف فرض الضرائب اليت ال حاجة إال مما يعين حبس جزء من الدخل القومي عن 

أما العجز فهو سبب يف زيادة  )٥٤( .التداول، األمر الذي يترتب عليه حدوث انكماش اقتصادي
لتكوين الرأمسايل،  سحب املوارد من االستثمار اخلاص فيقل ايفحجم الدين العام الذي يتسبب 

ل األجيال القادمة بأعباء إضافية خلدمة قروض مل تعقد لصاحلها، كما أن العجز ميكما أنه يعين حت
  )٥٥( .قد ميول باإلصدار النقدي مما يعين ارتفاع األسعار واخنفاض القوة الشرائية للنقود
 املوقف من هذه بعد تطور النظرة لدور الدولة ووظائفها عقب حدوث الكساد الكبري تغري

القاعدة، فقد أظهر كيرت أن االقتصاد ال حيقق التوازن دائما عند مستوى التشغيل الكامل، مما 
 يعين ضرورة تدخل الدولة لتحقيق االستقرار والتوازن



 

 ٩٤

 ومن مث فقد أصبح توازن املوازنة العامة ليس هدفا يف حد ذاته، بل اهلدف هو حتقيق ،االقتصادي
  )٥٦( .دي واالجتماعي ولو كان هذا من خالل العجز أو الفائض يف املوازنة العامةالتوازن االقتصا

بنظرة جديدة يف هذه القاعدة، فقد قسم املوازنة العامة إىل  )٥٧(  وقد جاء أحد االقتصاديني
ثالث موازنات فرعية، حتقق كل موازنة منها هدفا معينا، فهناك موازنة فرعية دف إىل ختصيص 

لدخل لإلنفاق على إنتاج اخلدمات العامة، ودف املوازنة الفرعية الثانية إىل حتقيق جزء من ا
توزيع عادل للدخل أما املوازنة الفرعية الثالثة فتهدف إىل حتقيق االستقرار مبا يشمل التوظف 

وقد نادى هذا االقتصادي بوجوب اتباع . الكامل وثبات مستوى األسعار مع احملافظة على النمو
، ومها موازنة التخصيص وموازنة التوزيع، واتباع مبدأ املرونة نيأ التوازن يف املوازنتني األوليمبد

يف موازنة االستقرار، وعليه فإن املوازنة العامة ال تكون متوازنة إال عندما يكون فرع االستقرار 
  )٥٨( .متوازنا
  : التوازن يف االقتصاد اإلسالمي-ب

 التقليديون مبين على وجود إيرادات عادية وإيرادات غري عادية ن مبدأ التوازن كما وضعهإ
فال جيوز للدولة أن ختطط موازنتها بشكل حيقق فائضا يف اإليرادات العادية عن النفقات، كما ال 
جيوز أن ختطط موازنتها على حنو تزيد فيه النفقات عن اإليرادات العادية، مما يعين اللجوء 

 .ثل القروض أو اإلصدار النقدي لتمويل هذا العجزلإليرادات غري العادية م
لقد حتدث بعض علماء املسلمني عن حالة العجز والفائض يف بيت املال، فاملاوردي قد ذكر 

فقد اختلف الفقهاء يف فاضله،  ،وإذا فضلت حقوق بيت املال عن مصرفها: (حاله الفائض بقوله
ينوب املسلمني من حادث، وذهب الشافعي إىل أنه فذهب أبو حنيفة إىل أنه يدخر يف بيت املال ملا 

كما  )٥٩( )عم به صالح املسلمني وال يدخر ألن النوائب تعني فرضها عليهمييفيض به على أموال من 
 فلو اجتمع على بيت املال حقان ضاق عنهما واتسع ألحدمها صرف فيما: (ذكر حالة العجز بقوله



 

 ٩٥

منهما جاز لويل األمر إذا خاف الفساد أن يقترض يصري منهما دينا، فلو ضاق عن كل واحد 
  )٦٠( ).على بيت املال ما يصرفه يف الديون دون االرتفاق

كذلك يف تاريخ الدولة اإلسالمية ما يدل على حدوث العجز والفائض، فالدولة اإلسالمية 
، وقد  كانت تواجه أحيانا عجزا يف إيراداا عن تغطية النفقات الضروريةيف عهد الرسول 

 يواجه تلك احلاالت باحلث على التربع والبذل يف سبيل اهللا، كما حصل يف كان الرسول 
: جتهيز جيش العسرة يف غزوة تبوك، فقد جاء عن عبد الرمحن بن خباب رضي اهللا عنه قال

يا : ( وهو حيث على جيش العسرة، فقام عثمان رضي اهللا عنه، فقالشهدت رسول اهللا 
 يواجه كما كان  )٦١( .احلديث....) ائة بعري بأحالسها وأقتاا يف سبيل اهللارسول اهللا علي م

تلك احلاالت أحيانا باللجوء إىل االقتراض العام، فقد أمر عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن جيهز 
  )٦٢( .، فنفدت اإلبل فأمره أن يأخذ على إبل الصدقةجيشاً

سالمية كانت تفيض عن النفقات فكان يتوسع يف ن اإليرادات العامة يف الدولة اإلإكذلك ف
 وذلك كما حصل يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا فرض ،اإلنفاق من هذا الفائض

اخلراج وفرض للناس العطاء، وكما حصل يف عهد عمر بن عبد العزيز، فقد روى ابن زجنويه 
 -  وهو بالعراق-بن عبد الرمحنبإسناد فيه ضعف أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل عبد احلميد 

 يإين قد أخرجت للناس أعطيام، وقد بق: (فكتب إليه عبد احلميد. أن أخرج للناس أعطيام
ان يف غري سفه وال سرف فاقض عنه، فكتب دافكتب إليه أن انظر كل من ) يف بيت املال مال

 إليه أن انظر كل بكر فكتب). إين قد قضيت عنهم، وقد بقي يف بيت مال املسلمني مال(إليه 
ين قد زوجت كل من إ(فكتب إليه . ليس له مال، فسأل أن تزوجه، فزوجه وأصدق عنه

فكتب إليه بعد خمرج هذا أن انظر من كانت ). وجدت، وقد بقي يف بيت مال املسلمني مال
عليه جزية فضعف عن أرضه، فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه، فإنا ال نريدهم لعامهم هذا 

  )٦٣( .ال لعامنيو



 

 ٩٦

ومما يالحظ أن العجز أو الفائض الذي حصل يف الدولة اإلسالمية ليس كذلك باملعىن 
زنة عامة خمططة، بل هو عجز أو فائض ان ذلك العجز أو الفائض مل يكن مرتبطا مبوإ إذ ؛الدقيق

ات عن غري مقصود، فالفائض كان يعاد إنفاقه مرة أخرى، أما العجز فينشأ من قصور اإليراد
 .النفقات يف حلظة وجوب اإلنفاق

كذلك فإنه مما يالحظ أن حاالت العجز والفائض اليت ذكرها املاوردي ختتلف عن حاالت 
العجز والفائض اليت كان يرفضها التقليديون، فقد كانوا يرفضون العجز أو الفائض املخطط، 

لى النشاط االقتصادي، أما  عريزنتها للتأثاوهو أن تتعمد الدولة إحداث عجز أو فائض يف مو
احلاالت اليت ذكرها املاوردي فهي ال ترتبط بوجود موازنة تقديرية، بل هي حاالت عجز أو 
فائض فعلي حيدث نتيجة تفاوت اإليرادات والنفقات العامة دون أن تتعمد الدولة إحداثه، أي 

ضلت حقوق بيت املال وإذا ف: (دون أن ختطط له، ويشهد هلذا أن املاوردي يذكر الفائض بقوله
، أي زادت اإليرادات العامة احملصلة عن وجوه اإلنفاق العام، كما أنه يذكر العجز )عن مصرفها

فهذه عبارات تشري إىل أن تلك الزيادة يف ....) فلو اجتمع على بيت املال حقان: (بقوله
من جهة أخرى فيما اإليرادات أو النفقات إمنا هي زيادة حادثة ال خمططة أو مقصودة، كما أنه 

يتعلق بالفائض فإن بعض العلماء يرى أن يوجه لإلنفاق مرة أخرى مما يعين أن الفائض يصبح 
 واليت تعمد ، يف احلقيقة بعد إنفاقه، وهو خيتلف بذلك عن الفائض املخطط يف املوازنةصفراً

 يعين إلغاء األثر ن ذلكإالدولة إىل إحداثه وال تنفقه مرة أخرى يف فترة املوازنة نفسها، حيث 
ن الدولة دف من إحداث ذلك الفائض إىل سحب جزء من تيار إ إذ ؛املقصود من إحداثه

 ومن مث تنخفض ،الدخل القومي واالحتفاظ به ليقل الدخل القومي وينخفض الطلب الكلي
  .الضغوط التضخمية يف االقتصاد القومي

ولة اإلسالمية أو كما ذكرها علماء واخلالصة أن حاالت العجز والفائض كما حدثت يف الد
املسلمني ختتلف عن تلك احلاالت اليت رفضها التقليديون والتزموا يف مقابل ذلك بتوازن املوازنة 

 العامة، أما مسألة جواز إحداث عجز أو فائض يف املوازنة
 



 

 ٩٧

سة العامة يف االقتصاد اإلسالمي فهذه ترتبط بسياسات املوازنة العامة اليت هي حمل درا
 .تفصيلية يف الفصل الثالث
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 الفصل الثاين
 عمليات املوازنة

 :متهيد
اء املالية العامة بدورة املوازنة، وهي املراحل يقصد بعمليات املوازنة ما يعرف عند علم

املتعاقبة اليت متر ا املوازنة من بدء إعدادها حىت اعتماد احلساب اخلتامي الذي يصور نتائج 
  )١(. تنفيذها

كما  )٢(. بيان جانب التكرار واالستمرار ملراحل هذه الدورة) دورة(ويقصد بإطالق لفظ 
ن املصاحل إ حيث ؛التداخل الزمين بني املاضي واحلاضر واملستقبلأنه قد يقصد به تأكيد خاصية 

احلكومية تقوم بدراسة موازنات األعوام املاضية وما أجنزت، وتقوم بإعداد مشروع املوازنة 
وإذا كان هذا  )٣(. اجلديدة للعام القادم يف الوقت الذي تقوم فيه بتنفيذ موازنة السنة اجلارية

ا بتداخل عمليات هلاسة دورة املوازنة تتعلق مبوازنة معينة وال عالقة ن درإالقصد بعيدا؛ حيث 
 .أكثر موازنة

  )٤(: والتقسيم الشائع لدورة املوازنة هو الذي يقسم املوازنة إىل أربع مراحل هي على الترتيب
 . مرحلة اإلعداد-١
 . مرحلة االعتماد-٢
 . مرحلة التنفيذ-٣
 . مرحلة الرقابة-٤



 

 ١٠٦

حلة احلسابات رمرحلة الرقابة إىل مرحلتني مها مرحلة املتابعة والرقابة وموهناك من يفصل 
  )٥(. اخلتامية

نه بالنظر يف إ، إذ واحلقيقة أن إدراج هذه العمليات حتت اسم دورة املوازنة ليس دقيقاً
املقابلة تعريف املوازنة يتبني أن املوازنة تقدير واعتماد، فبتقدير أرقام اإليرادات والنفقات العامة و

بينهما، مث اعتماد هذا التقدير تكون املوازنة العامة قد اكتملت يف صورا لتنفذ بعد ذلك 
ويراقب ذلك التنفيذ، فالتنفيذ والرقابة عمليتان تاليتان بعد اكتمال املوازنة فال يدخالن بذلك يف 

تلك العمليات األربع دورة املوازنة، ومن هنا فإن الباحث يرى أن إطالق لفظ دورة املوازنة على 
مع أن  ،نه يوحي بعدم اكتمال املوازنة العامة إال بعد اكتمال تلك العملياتإإذ  ؛ليس دقيقا

املوازنة تكون قد اكتملت بعمليتني منها فقط مها التقدير واالعتماد، ويقترح أن يطلق على مجيع 
 ومها التقدير ،تمال املوازنةالعمليات لفظ عمليات املوازنة ليشمل اللفظ العمليات الالزمة الك

واالعتماد والعمليات اليت تأيت بعد ذلك ومها التنفيذ واملراقبة، كما ميكن أن جيمل التقدير 
  )٦(. واالعتماد حتت اسم حتضري املوازنة

 :وعلى هذا فإن هذا الفصل يأيت يف ثالثة مباحث
 .حتضري املوازنة: املبحث األول
 .ةتنفيذ املوازن: املبحث الثاين

 .الرقابة على املوازنة: املبحث الثالث
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  املبحث األول
 حتضري املوازنة

  
  

 :وفيه مطلبان
 .إعداد املوازنة: املطلب األول
 .اعتماد املوازنة: املطلب الثاين
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 املطلب األول
 إعداد املوازنة

 : إعداد املوازنة يف االقتصاد الوضعي-أ
 :مفهوم اإلعداد

ع بيان تقديرات اإليرادات العامة والنفقات العامة للفترة املقبلة يقصد بإعداد املوازنة وض
  )٧(. بصورة مفصلة
 :سلطة اإلعداد

يعترب إعداد املوازنة العامة من مسئوليات السلطة التنفيذية، فهي اليت تقوم من خالل 
 :وذلك لعدة اعتبارات )٨(  اإلدارات احلكومية بإعداد التقديرات اخلاصة باملوازنة،

املوازنة العامة برنامج ألعمال احلكومة، فهي أقدر من غريها على تقدير اإليرادات والنفقات  -١
 .بدرجة كبرية من الدقة

 . الذي يتوىل تنفيذ املوازنة هو احلكومة فيجب أن تتوىل إعدادها بطريقة متكنها من تنفيذها-٢
ات ال ميكن توفرها إال بواسطة  يستدعي توفر معلومات وخرب معقداً إعداد املوازنة أصبح أمراً-٣

 . من أجهزة ومرافقهلااحلكومة مبا 
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قدر على حتديد احلاجات وأولوياا، إضافة إىل أا تقدر احلاجات أيذية  السلطة التنف-٤
  )٩(. وأولوياا دون تأثر باألهواء واملصاحل احلزبية

 :مراحل اإلعداد
  )١٠( : التايلأن مراحل إعداد املوازنة بصفة عامة على النحو

 إعداد إطار مشروع املوازنة املتضمن الجتاهات السياسة املالية وإمكانية اخلزانة العامة، ويتوىل -١
 .هذا وزير املالية

 إصدار منشور املوازنة وإرساله إىل مجيع الوزارات واهليئات العامة، ويتضمن هذا املنشور -٢
قدير النفقات، ومواعيد تسليم املشروعات اخلطوط العامة إلعداد مشروع املوازنة، وأسس ت

 .لوزارة املالية ويتوىل هذا أيضا وزير املالية
توىل هذا جلنة يف كل وزارة حيث ترفع قبل ذلك ي إعداد مشروعات موازنات الوزارات، و-٣

ويراعى يف تقدير النفقات اخلطة االقتصادية  ،كل وحدة إدارية احتياجاا إىل الوزير املختص
وبعد إعداد كل وزارة ملشروع موازنتها ترسل  )١١( .ت السياسة املالية وحالة اخلزينةوتعليما

أما مشروع اإليرادات العامة فتختص به وزارة املالية إىل . ذلك املشروع إىل وزارة املالية
  )١٢( .جانب مشروع نفقاا

 راجعتها حسابيا وفنياً تتوىل وزارة املالية حبث ومناقشات املشروعات املقدمة، كما تتوىل م-٤
  )١٣( .ويتحمل وزير املالية مسئولية تأمني التعادل بني اإليرادات والنفقات واملوازنة بينهما

 إعداد اإلطار النهائي للموازنة وعرضه على جملس الوزراء، مث حيال بعد إقراره إىل السلطة -٥
 .وتتوىل هذا اإلعداد وزارة املالية. التشريعية العتماده
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 :ير النفقات واإليرادات العامةتقد
 : تقدير النفقات العامة-أ

ال يثري تقدير النفقات العامة صعوبات فنية كبرية، حيث يتم تقدير النفقات تبعا للحاجات 
  )١٤( .وذلك بواسطة املوظفني املختصني يف كل مرفق ،املنتظرة

عام إىل عام إال بنسبة يسرية ويفرق يف تقدير النفقات بني النفقات الثابتة اليت ال تتغري من 
وهي اليت ترتبط بالتغريات  ،يف العادة مثل الرواتب ومعاشات التقاعد، والنفقات املتغرية

االقتصادية وتقلبات األسعار، فبالنسبة للنفقات الثابتة فإن احلكومة تطلب يف موازنتها فتح 
تح اعتماد تقديري هلا، أي أن اعتمادات حمددة هلا، أما النفقات املتغرية فإن احلكومة تطلب ف

ا مب السابقة مع التعديل فيها ني، وقد يسترشد يف تقديرها بنفقات السنتقديرها يكون تقريبياً
  )١٥( .يقتضيه اختالف األسعار، كما أا قد تقدر مباشرة بواسطة خرباء وفنيني

لتقديرات تتم وقد متيل بعض الوزارات إىل املغاالة يف تقدير النفقات؛ لذلك فإن هذه ا
مث تتم مراجعتها بعد ذلك يف اللجنة الفنية املختصة يف السلطة  ،مراجعتها يف وزارة املالية أوال

  )١٦( .التشريعية
 : تقدير اإليرادات العامة-ب

 الرتباط حصيلة الضرائب تشكل الضرائب معظم إيرادات الدولة يف النظم الوضعية، ونظراً
نه ال ميكن تقدير حجم هذه إوى النشاط االقتصادي للدولة، لذا فعادة باحلالة االقتصادية ومست

ولذلك فإن تقدير اإليرادات العامة يقتضي يف جانب كبري منه اإلملام . اإليرادات على وجه الدقة
 )١٧( . وتوقع اجتاهاا ومدى تأثريهاميبكافة املتغريات االقتصادية املؤثرة يف حجم الدخل القو

ريب من الدقة، ومن ق ميكن تقديرها مسبقا على وجه  إيرادات ثابتة نسبياًومع ذلك فهناك أيضا
 نيأمثلة هذه اإليرادات عوائد أمالك الدولة، حيث حيدد مقدار هذه اإليرادات على أساس السن

 السابقة مع
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 هذه اإليرادات ال تشكل يف بعض الدول سوى نسبة أنمراعاة نسبة ما يزيد أو ينقص منها، إال 
  )١٨( .مجايل إيرادات الدولةإمن ضئيلة 

ونظرا ملا حييط اإليرادات املتغرية من صعوبات يف تقديرها فإن املتبع يف تقديرها طريقتان 
 .رئيستان مها التقدير اآليل والتقدير املباشر

 : التقدير اآليل-١
  )١٩( .وذلك جتنبا لالجتهادات الشخصية ،دف هذه الطريقة إىل وضع قواعد حتديد اإليرادات

وتضم هذه الطريقة عدة أساليب للتقدير هي أسلوب السنة قبل األخرية وأسلوب الزيادة أو 
  )٢٠( .النقص النسيب وأسلوب املتوسطات

 : أسلوب السنة قبل األخرية-أ
ومبقتضى هذا األسلوب فإن اإليرادات املقدرة تدرج كما جاءت يف احلساب اخلتامي آلخر 

 )٢١(  ً.ى ما تدعو إليه أسباب حمددة مثل فرض ضرائب جديدة مثالسنة منتهية دون تعديل سو
  )٢٢( .ويطلق على هذا األسلوب أيضا أسلوب التقدير القياسي

 : أسلوب الزيادة أو النقص النسيب-ب
ويقتضي هذا األسلوب تقدير اإليرادات اجلديدة عن طريق زيادة إيرادات السنة قبل األخرية 

  )٢٣( .متثل التغري املتوقع يف الدخل القوميأو إنقاصها بنسبة معينة 
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 : أسلوب املتوسطات-ج
وتقدر على أساسه اإليرادات على أساس متوسط اإليرادات الفعلية ملدة تتراوح بني ثالث 

  )٢٤( .ومخس سنوات مث إضافة أو إنقاص نسبة معينة من هذا املتوسط مراعاة للتوقعات االقتصادية
 : التقدير املباشر-٢

 يف طريقة التقدير املباشر تقدير اجتاهات كل مصدر من مصادر اإليرادات على حدة، يتم
وهذه الطريقة تتطلب دقة ومعرفة  )٢٥( .وتقدير حصيلته بناء على دراسة مستقلة لتلك االجتاهات

 .كما أا بال شك تتطلب بيانات وحتليالت إحصائية كبرية )٢٦( .واسعة باحلالة االقتصادية للدولة
تميز بسهولته، حيث إنه يكفي السلطة اليت تعد أرقام ي األخذ بأسلوب السنة قبل األخرية إن

 )٢٧( .اإليرادات أن تعتمد أرقام اجلباية يف السنة قبل األخرية ما مل حتدث أسباب تدعو لتغيريها
ن إ نه ميتاز بأنه يدفع معدي املوازنة إىل التحفظ يف حتديد حجم اإليرادات العامة، حيثأكما 

 ويعاب على هذا األسلوب عدم مراعاة ، )٢٨(  اإليرادات تتزايد يف الظروف االقتصادية العادية
ثارها على اإليرادات العامة مما يسبب عدم صالحية هذا األسلوب مطلقا آالتطورات االقتصادية و

  )٢٩( .يف أوقات شدة التقلبات واالضطرابات االقتصادية
 النسيب فهو وإن كان أكثر مراعاة للمستقبل من أسلوب السنة و النقصأأما أسلوب الزيادة 

قبل األخرية إال أنه يعيبه أيضا ربط تقدير اإليرادات اجلديدة بإيرادات السنة قبل األخرية اليت قد 
  )٣٠( .ال تعرب عن حقيقة الوضع االقتصادي

ألكثر من سنة إال أما أسلوب املتوسطات فهو وإن كان يؤخذ فيه مبتوسط اإليرادات الفعلية 
أنه يربط التقدير اجلديد أيضا بإيرادات سنوية سابقة، وعليه فإن هذا األسلوب يؤدي غالبا إىل 

  )٣١( .ن التقديرات حينئذ ال تراعي الواقع والتطورات االقتصاديةإ إذ ؛نتائج غري مطابقة للواقع



 

 ١١٤

ر اآليل اليت تضم األساليب ونظرا ملا سبق فإن معظم الدول تكتفي باالسترشاد بطريقة التقدي
وذلك بالنظر إىل أمهية التغريات اليت تطرأ على ، السابقة دون أن جتعل ذلك قاعدة الزمة

وال تبدو طريقة التقدير اآليل مقبولة إال إذا كانت  )٣٢( .األوضاع االقتصادية يف العصر احلاضر
  )٣٣( .الظروف االقتصادية مستقرة

فتتميز بأا تأخذ يف اعتبارها االسترشاد باإليرادات الفعلية لسنوات أما طريقة التقدير املباشر 
سابقة، والتغريات املتوقع حصوهلا يف النشاط االقتصادي، كما تأخذ يف اعتبارها إيرادات السنة 

وإضافة إىل ما سبق فإن . ولذلك فإن تقدير اإليرادات ذه الطريقة يكون قريبا من الواقع. احلالية
   )٣٤( . حرية ومرونة أكثر ملقدري اإليراداتة متتاز بتوفريهذه الطريق

ومع ذلك فإن هذه الطريقة تتطلب دقة وكفاءة يف اإلدارات املسئولة عن التقدير، كما تتطلب 
معرفة واسعة باألحوال االقتصادية للبالد مما يزيد من صعوبتها وتكلفتها، كما أنه يؤخذ عليها 

  )٣٥( .فيها مما يتطلب هلا أن تكون الثقة يف سلطة اإلعداد متينةاتساع جمال التالعب والتمويه 
واخلالصة أن طريقة التقدير اآليل بأساليبها املتنوعة تعد أقل دقة يف تقديرات اإليرادات العامة 
مع متيزها بوجود قواعد ضابطة حمددة لعملية التقدير، لذلك فإن كفاءة هذه الطريقة تبدو أكرب 

ار يف النشاط االقتصادي، كما ميكن اللجوء إليها عندما تكون كفاءة سلطة يف فترات االستقر
أما طريقة التقدير املباشر فهي أكثر اقترابا من الواقع وأكرب دقة خاصة يف فترات . اإلعداد حمدودة

التقلبات االقتصادية، إال أا تتطلب بيانات وحتليالت وكفاءة يف سلطة اإلعداد قد ال تكون 
 .متوفرة
 : إعداد املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي-ب

 :سلطة اإلعداد
إن تدبري شؤون الدولة، وسياسة أمورها، ورعاية حاجات األمة من واجبات اإلمام الذي 

 اختارته األمة لتلك املهمة، فاخلالفة كما يذكر املاوردي
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ود بسياسة الدنيا إدارة شؤون واملقص )٣٦(  موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا،
  )٣٧( . املفسدةأالدولة والرعية على وجه حيقق املصلحة ويدر
 شئون الدولة، كما أن املوازنة العامة أسلوب من ريإن إدارة األموال العامة هي جزء من تدب

 أمر املوازنة العامة يعد من مهمات ريوبناء على ذلك فإن تدب. أساليب إدارة األموال العامة
اإلمام، لكن ملا كانت شئون الدولة كثرية وأمورها متشعبة، كان لإلمام أن يستعمل العمال، 
ويستنيب الوزراء ليشاركوه يف تصريف شئون الدولة، ويعاونوه يف ذلك، فإن اهللا سبحانه وتعاىل 

  :قد قال حكاية عن نبيه موسى عليه الصالة والسالم            
                .  )فإذا جاز ذلك  )٣٨

إذا   :قال رسول اهللا : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت )٣٩( .يف النبوة كان يف اإلمامة أجوز
ذكر أعانه، وإذا أراد به غري  ذكره، وإن ي جعل له وزير صدق، إن نس خرياًريأراد اهللا باألم

كذلك فإن أبا بكر  )٤٠(  .  مل يذكره، وإن ذكر مل يعنهيذلك جعل له وزير سوء، إن نس
: قال أبو بكر. منا أمري ومنكم أمري:  ملا قالواةرضي اهللا عنه قد قال لألنصار يف سقيفة بين ساعد

  )٤١( .ال، ولكنا األمراء وأنتم الوزراء
إلمام يستنيب يف تصريف أمر الدولة واليت منها األمور املالية، وبذلك ومن هذا يتضح أن ا

ن املوازنة العامة وهي إحدى األمور املالية للدولة جيوز لإلمام أن يستنيب من يقوم بإعدادها إف
 ألن إمام الدولة ال يستطيع هذا مبفرده فيستنيب من ؛وتقدير أرقامها، بل إن هذا هو األفضل

 الوزراء احلق يف إمضاء بعض األمور يوقد يعط.  على عمله ليقره أو يبطلهيقوم به مث يطلع
باجتهادهم ونظرهم، فقد ذكر املاوردي أيضا أن الوزارة قد تكون وزارة تنفيذ أو وزارة 
تفويض، ويف وزارة التفويض يشارك الوزير اإلمام يف تدبري األمور برأيه، وإمضائها على اجتهاده 

ملا ميضيه الوزير، أما يف وزارة التنفيذ فإن الوزير يكون منفذا لتدبري اإلمام بشرط مطالعة اإلمام 
  )٤٢( .وقد يشاركه يف الرأي
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أما حتديد سلطة الوزير ومدى تصرفه وحدود عمله فهذا خيتلف حبسب ما يطلق اإلمام له 
والية يتلقى  إذ إن عموم الواليات وخصوصها وما يستفيد املتويل بال؛من أمور التصرف والتدبري

  )٤٣( .من األلفاظ واألحوال والعرف وليس له حد يف الشرع
وبناء على ما سبق فإن إيكال إعداد املوازنة العامة للسلطة التنفيذية ممثلة يف الوازرات 

 بل إن املصلحة تتحقق من خالل ذلك بصورة أكرب نظرا لقدرة ،واملصاحل احلكومية سائغ شرعا
 املعلومات رير، حيث تتمكن من خالل أجهزا ومرافقها من توفتلك السلطة على هذا األم

والبيانات الالزمة، وكذلك لكوا هي اليت ستقوم بتنفيذ املوازنة، ومع ذلك فإن لإلمام أن 
 .يستثين من أمور املوازنة ما يكل إعداده لغري السلطة التنفيذية

بالنفقات امة، أما معادلة اإليرادات هذا فيما يتعلق بتقديرات اإليرادات العامة والنفقات الع
زيادة اإليرادات أو العكس وكذلك تدبري وسائل لتمويل العجز إن بإما بتخفيض النفقات أو 

وجد فإن هذا يف النظم الوضعية يعطى لوزير املالية، والذي أراه أن مثل هذا األمر هو من األمور 
مام، نظرا ملا قد يترتب على هذا األمر من اهلامة اليت حتتاج إىل نظر أهل احلل والعقد ونظر اإل

إلغاء نفقات قد تكون ذات أولوية على غريها وإثبات نفقات قد ميكن إلغاؤها، لذلك فالذي 
يظهر أن األوىل يف هذه املسألة أن تكون من مهمات اإلمام وأهل احلل والعقد من األمة وال 

 اإليرادات يفظر أهل احلل والعقد يطلق التصرف يف هذه األمور لوزير من الوزراء، بل ين
والنفقات واملوازنة العامة ويقررون على وجه النظر واملصلحة ما ميكن إلغاؤه من نفقات أو 

 .ومع ذلك فإنه ميكن لوزير املالية أن يبدي آراءه ومقترحاته يف هذا األمر. ه من إيراداتريتدب
 :مراحل إعداد املوازنة

ن األمور التنظيمية الدنيوية اليت يترك للدولة اإلسالمية حتديد إن إعداد املوازنة العامة هو م
 مراحله وخطواته، مع مراعاة حتقيق الكفاءة يف هذه املراحل
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وعلى هذا فإن مراحل إعداد املوازنة العامة . واخلطوات وضمان حتديد السلطات واملسؤوليات
سالمي بشكل عام إال أنه ينبغي التنبيه كما سبق بياا يف االقتصاد الوضعي مقبولة يف االقتصاد اإل

إىل أن هناك بعض اخلطوات ختتلف السلطات املسئولة عنها يف االقتصاد اإلسالمي عنها يف 
 :وميكن تصور مراحل إعداد املوازنة يف االقتصاد اإلسالمي على النحو التايل. االقتصاد الوضعي

السياسات اليت يلزم أن تعد املوازنة  حيدد اإلمام مع أهل احلل والعقد الضوابط واألسس و-١
وفقها وتضمن هذه الضوابط واألسس كفاءة اإلعداد، وحسن التقدير، كما أن السياسات 

ا يضمن أن مبحتدد اجتاه الدولة اإلسالمية، وأولويات األهداف اليت ختطط لتحقيقها الدولة 
ويكون هذا .  أو ختطط التباعهايكون إعداد املوازنة العامة ملتزما بالسياسة اليت تتبعها الدولة
وميكن االستعانة يف هذا األمر . يف شكل منشور مرسل إىل املصاحل والوزارات املختلفة

 .بلجان فنية أو بوزير املالية
 والضوابط اليت جاءت يف س تتوىل اإلدارات والوزارات احلكومية إعداد موازناا وفق األس-٢

ويتوىل هذا العمل جلان متخصصة ذات كفاءة . ا الدولةاملنشور، ومبراعاة السياسة اليت حدد
ا يشبه هذا كان جيري يف بعض ئومما ميكن أن يذكر هنا استئناسا أن شي. يف هذا العمل

فقد ذكر قدامة بن جعفر أن من جمالس ديوان اجليش يف الدولة  ،عصور الدولة اإلسالمية
والذي جيري يف أمر : (لس بقولهالعباسية جملسا يسمى جملس التقدير ويصف عمل هذا ا

أيامهم  )٤٤(  التقدير فهو أمر استحقاقات الرجال واالستقباالت وأوقات أعطيام وسياقة
وشهورهم على رسومها وعمل التقدير ملا حيتاج إىل إطالقه هلم من األرزاق يف وقت 

الديوان من وهذا يبني أن من أعمال جملس التقدير تقدير مستحقات رجال  )٤٥( ).وجوا
األعطيات واألرزاق، وهذا يشبه تقدير بند الرواتب، ملوظفي الدولة، فمجلس التقدير أشبه 

 .ما يكون بلجان تقدير النفقات
 ترسل اإلدارات والوزارات موازناا إىل وزارة املالية اليت تتوىل توحيدها يف موازنة موحدة -٣

 رحاته بشأن إجياد ويتوىل وزير املالية إعداد مقت، )٤٦(  للدولة
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 التعادل بني اإليرادات والنفقات العامة مث يرسلها إىل أهل احلل والعقد الذين يتولون إجياد 
التعادل بني نفقات وإيرادات املوازنة إما بتخفيض النفقات أو بتمويل العجز بإيرادات 

ه إىل رئيس  مث تعتمد مشروع املوازنة وحتيل،استثنائية إذا كانت النفقات ضرورية وهامة
 . ومبوافقة رئيس الدولة تصبح املوازنة قابلة للتنفيذ،الدولة للموافقة عليه أو إبداء رأيه

هذا وميكن أن حيدد لكل مرحلة فترة حمددة حبيث تعتمد املوازنة قبل بداية السنة املالية، 
 .ويراعى يف هذه الفترات أن تكون كافية إلجناز العمل احملدد

 :مةتقدير النفقات العا
إن األساليب الفنية يف تقدير النفقات العامة هي من األمور اليت ختتلف باختالف العصور، 
وتطور العلوم، وبالتايل فإن تلك األساليب املتبعة يف تقدير النفقات العامة يف االقتصاد الوضعي 

د اليت ليس هناك ما مينع من اتباعها يف االقتصاد اإلسالمي، بل رمبا كانت هناك بعض الشواه
 .ميكن االستئناس ا على وجود مثل تلك األساليب يف الدولة اإلسالمية

وبناء على هذا فإنه ميكن أيضا تقسيم النفقات العامة إىل قسمني، نفقات ثابتة، ونفقات 
 :متغرية
 :ةبت النفقات الثا-١

مد يف وهذه ميكن تقديرها بشكل حمدد تقريبا، فيمكن أن يعد لتقديرها مناذج معينة ويعت
تقديرها على نفقات السنة أو السنوات السابقة مع التعديل فيها بالزيادة أو النقص عند وجود ما 

وميكن هنا أن نستأنس مبا سبق نقله عن قدامة بن جعفر فيما يتعلق مبجلس التقدير . يتطلب ذلك
وأوقات حيث يذكر أن الذي جيري يف أمر التقدير هو أمر استحقاقات الرجال واالستقباالت، 

فقوله على رسومها يعين أن التقدير يتم  )٤٧( .أعطيام، وسياقة أيامهم، وشهورهم على رسومها
 . ألن هذه النفقات حمددة نظراًرر سابقاًقوفق ما هو م
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  : النفقات املتغرية-٢
واملطلوب فيها هو تقديرها بدقة ما أمكن، فال يكون هناك مغاالة فيها مما يغري باإلسراف 

نفاق عند التنفيذ، كما ال يكون هناك تضييق يف تقديرها مما قد يتطلب فتح اعتماد إضايف يف اإل
 .خالل تنفيذ املوازنة أو عدم القيام باحلاجة العامة على الوجه املطلوب

ويعد التقدير املباشر يف هذا النوع من النفقات هو األفضل، حيث تقدر تلك النفقات بناء 
وقعة يف الفترة املالية املقبلة واألسعار املتوقعة للسلع واخلدمات الالزمة على احلاجات العامة املت

ما االكتفاء بتحديد مثل هذه النفقات وفق السنة أو متوسط أ. قيام بسد تلك احلاجاتلل
 حيث إن هذه ؛السنوات السابقة فال شك أن هذا يعين التضحية بالدقة يف تقدير هذه النفقات

ة تبعا للتوسع يف احلاجات العامة وتبعا لتغري أسعار السلع واخلدمات النفقات بطبيعتها متغري
إال أنه مع هذا ميكن االسترشاد بالنفقات الفعلية للسنوات السابقة يف تقدير هذه . الالزمة هلا

 .النفقات
ويف اجلملة فإن األساليب الفنية يف تقدير النفقات العامة ليست حمددة يف االقتصاد 

دف هو أن يكون تقدير النفقات أقرب للواقع وأكثر دقة، األمر الذي يساعد  إذ اهل؛اإلسالمي
وتبعا هلذا فإن أي أسلوب مشروع تتخذه الدولة . الدولة على حسن ختطيط مواردها املالية

إال أنه مما ينبغي التأكيد عليه . دف يكون مقبوال إذا كان ذا كفاءة أكرب من غريهلتحقيق هذا اهل
رعية يف تقدير احلاجات العامة اليت جيب شالنفقات تتطلب مراعاة األولويات الأن عملية تقدير 

وضع ضوابط ومعايري هلا تناسب ظروف الدولة واتمع، وهذا ما ميكن أن يتضمنه منشور 
حيث يضع أهل احلل والعقد معايري أولويات اإلنفاق العام ليتم يف اللجان  ؛املوازنة كما سبق

 .واإلدارات احلكومية االلتزام ا عند عملية التقديرالفنية يف الوزارات 
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 :تقدير اإليرادات العامة
إن اهلدف من تقدير اإليرادات العامة كما هو معلوم معرفة إمكانية الدولة يف مواجهة 

نه يلزم عند تقدير اإليرادات مراعاة الدقة حىت ال تفاجأ إاحتياجاا يف الفترة املقبلة، ولذلك ف
 إىل خفض االعتمادات أو حماولة تدبري موارد أقص يف إيراداا عند تنفيذ املوازنة فتلجالدولة بن

ولتحقيق الدقة املطلوبة يف تقدير اإليرادات فقد وجدت عدة طرق . أخرى لسد هذا النقص
ويف االقتصاد اإلسالمي فإنه ال مانع من االستفادة من هذه  )٤٨( .وأساليب للتقدير وقد سبق بياا

رق واألساليب وانتقاء أفضلها حبسب ظروف الدولة اإلسالمية وطبيعة إيراداا، فهذه األمور الط
ومما ميكن االستئناس به يف هذا املوضوع . الفنية ليست خمتصة بأمة دون أمة أو دولة دون دولة

هو أنه قد وجدت شواهد شرعية وتارخيية على وجود ما يشبه تلك الطرق واألساليب املتبعة يف 
 :وفيما يلي توضيح وبيان هلذه الشواهد: تقدير اإليرادات

 : التقدير املباشر-١
وفيه يتم تقدير اإليرادات مباشرة عن طريق مؤشرات معينة وحتليالت خاصة تبني اجتاه كل 

وهذه الطريقة ميكن تلمس مثلها يف عملية خرص الزكاة يف صدر . مصدر من مصادر اإليراد
فخرص بعض الثمار لتحديد الزكاة الواجبة فيها نوع من التقدير املباشر  )٤٩( .الدولة اإلسالمية

لإليرادات عن طريق تقدير مصدر هذا اإليراد، وهذا التقدير يتم بناء على معرفة أهل اخلربة يف 
ومثل هذا خرص الثمار على . هذا اال من واقع الثمرة املوجودة واليت مل حين موعد حصادها

وقد كان هذا اخلرص  )٥٠( . جعلها يف أيديهم على النصف من مثرارسول ألن ال ؛يهود خيرب
مما مت حتصيله من زكاة أو عائد من أرض خيرب بل كان التقدير . يتم سنويا مما يعين أنه مل يكتف

وقد سبق أن هذا النوع من التقدير حيتاج إىل كفاءة يف القائمني به . يتم سنويا بطريقة مباشرة
 البن رواحة رضي اهللا عنه يف  من الدقة يف التقدير، ولعل يف اختيار الرسول وخربة متكنهم

 مراعاة هلذا اجلانب إذ  )٥١(  خرص مثار اليهود
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 .إن ابن رواحة أنصاري، واألنصار أهل زرع خنيل فهم أهل كفاءة وخربة يف هذا األمر
مة ما ذكره املاوردي بالنسبة كذلك مما ميكن االستئناس به يف التقدير املباشر لإليرادات العا

 يف اليسار واإلعسار جاز - أي ما استقر عليهم من جزية- وأنه إن مل ختتلف،جلزية أهل الذمة
االقتصار على ذكر عددهم ووجب مراعام يف كل عام ليثبت من بلغ، ويسقط من مات أو 

اجلزية، ومتابعتهم وهذا يعين تقدير عدد أهل  )٥٢( .أسلم فينحصر بذلك ما يستحق من جزيتهم
سنويا يف الزيادة أو النقص بطريقة مباشرة، فيسقط من مات أو أسلم، ويثبت من بلغ ليتم بعد 
ذلك حصر اجلزية املستحقة عليهم، وهذا شبيه بالتقدير املباشر لإليراد، بل هو تقدير أكثر 

 .حتديدا
حيتاج : (حيث يقول )٥٣( .ويشبه ذلك أيضا ما ذكره النويري يف بيان عمل مباشر اجلوايل

مباشر اجلوايل يف كل سنة إلزام رئيس اليهود ورئيس السامرة وقسيس النصارى أو أسقفهم 
وما لعله استجد من الطوارئ  )٥٤(  بكتابة أوراق يسموا الرقاع مبن عند كل منهم من الرواتب،

 ومن تسحب من خر الرقاع من اهتدى باإلسالم، ومن هلك باملوت،آ يف نيويع )٥٥( .والنوابت
  )٥٧( ).وإىل أي جهة توجه، وجيعل تلك الرقاع شاهدا عنده )٥٦(  العمل

فهذا الذي ذكره النويري فيه إشارة إىل أن اجلزية كان هلا تنظيم ومتابعة سنوية دقيقة ميكن 
 تقدير عدد أهل الذمة، ومتابعة قاالستئناس ا على أصل التقدير املباشر إليراد اجلزية عن طري

 .ادم ونقصام بدقة كل سنةزي
إن التقدير املباشر لإليرادات مىت أمكن للدولة األخذ به فهو األفضل نظرا ملا ميتاز به من دقة 
ومراعاة للظروف املستقبلة، وهذا االعتبار للظروف املستقبلة ومراعاا له شواهد إسالمية، فقد 

رصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن مل إذا خ  :روى احلاكم والنسائي وغريمها قول الرسول 
 تبني أن هذا كان ختفيفا على أهل ىوقد جاءت روايات أخر )٥٨(  .تدعوا الثلث فدعوا الربع

 املال نظرا ملا قد حيصل يف املال من
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 أرباب الثمر لألكل منه أو ما يكون من أكل أهل السبيل منها، فقد روى جحتياعوارض مثل ا
خففوا فإن يف  :  إذا بعث اخلراص قالكان رسول اهللا : ول قالأبو عبيد بإسناده عن مكح

كان اخلارص على : كما روى ابن زجنويه عن عروة بن الزبري قال )٥٩(  . املال العرية والوطية
كما  )٦٠( . يؤمر أن يترك ألهل احلائط قدر ما يأكلون رطبا ال خيرصه عليهمعهد رسول اهللا 

اب رضي اهللا عنه أنه كان يأمر اخلراص أن يتركوا للناس قدر ما روى احلاكم عن عمر بن اخلط
  )٦١( .يأكلون

 تاريخ الدولة اإلسالمية ما يبني أن جوهر فكرة التقدير يفواخلالصة أن هناك من الشواهد 
 .ا يتضمنه من مراعاة للظروف املتوقعة والعوارض اليت قد حتصل كان موجودامباملباشر 
 : التقدير اآليل-٢

مد التقدير اآليل لإليرادات العامة على االستعانة بأرقام اإليرادات الفعلية خالل السنة أو يعت
وهذه . السنوات املاضية مع زيادا أو إنقاصها بقدر ما هو متوقع من تغري يف اإليرادات اجلديدة

ة لذلك ميكن للدول.  ظروف التقلبات االقتصادية وعدم االستقراريفالطريقة تقل كفاءا 
قدير اإليرادات اليت متتاز تالقتصادية، أو يف ااإلسالمية األخذ ا يف ظروف استقرار األوضاع 

ومن الشواهد اليت تشري إىل وجود ما يشبه هذا التقدير ما ذكره اخلوارزمي يف . بثباا النسيب
وعربة  )٦٣( وهي ثبت الصدقات لكورة كورة، ()٦٢( :ات حيث يقول يف شرح العربةقتقدير الصد

سائر االرتفاعات هي أن يعترب ارتفاع السنة اليت هي أقل ريعا والسنة اليت هي أكثر ريعا وجيمعان 
فهذا األسلوب  )٦٤( ).ويؤخذ نصفهما، فتلك العربة بعد أن تعترب األسعار وسائر العوارض الواقعة

ؤخذ متوسط يشبه أسلوب املتوسطات الذي هو أحد أساليب التقدير اآليل لإليرادات، حيث ي
صدقات سنتني مث يؤخذ يف االعتبار األسعار والعوارض املتوقعة، ويراعى أنه للبعد عن التحيز يف 

 .التقدير فإنه تؤخذ سنتان إحدامها أكثر إيرادا واألخرى أقل إيرادا
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وختاما فإنه ينبغي مالحظة أن ما سبق ذكره من شواهد على وجود أصل بعض طرق 
 إذ ؛يرادات ال ميكن اجلزم بأنه قد كان يف إطار حتضري موازنة عامة للدولةالتقدير للنفقات أو اإل

قد سبق تقرير أن املوازنة العامة الشاملة اليت يقابل فيها بني تقدير اإليرادات وتقدير النفقات مل 
تكن موجودة يف صدر الدولة اإلسالمية، وقد ذكرت هذه الشواهد لبيان وجود أصل التقدير، 

ألساليب، وإن اختلفت الغاية من التقدير يف الشواهد املذكورة عنها يف حتضري وجوهر تلك ا
 .املوازنة العامة
 :أسبقية التقدير

كما هو معلوم فإن التقدير يف املوازنة العامة جيرى لكل من النفقات واإليرادات العامة، 
 مث حتاول ،نفاق العامولكن أي التقديرين حيكم اآلخر؟ أي هل تقوم الدولة بتقدير مجيع وجوه اإل

تدبري الوسائل املختلفة من اإليرادات لتمويل تلك النفقات، أم أن الذي حيدث هو العكس، فتقدر 
 الدولة إيراداا املتوقعة مث تقدر نفقاا يف حدود تلك اإليرادات؟

لقد كان التقليديون يرون أسبقية النفقات على اإليرادات، فتقوم الدولة بتقدير نفقاا 
هلا من سلطة قانونية واسعة  التقليدية اليت تلزم لقيام الدولة بالوظائف املناطة ا، مث إن الدولة مبا

تقوم بتحصيل اإليرادات الالزمة لتلك النفقات، إال أنه مع توسع دور الدولة ووظائفها تغريت 
سيادة الدولة  حيث إن ؛النظرة، فأصبح من الواجب تقدير النفقات يف حدود اإليرادات املمكنة

  )٦٥( .وسلطتها يف احلصول على اإليرادات حمدودة باإلمكانيات االقتصادية واإلدارية
ويف االقتصاد اإلسالمي ال ميكن اإلطالق بأسبقية اإليرادات على النفقات، أو أسبقية 

ه، إذ إن األمر فيه تفصيل، فهنالك من النفقات العامة ما يتوجب إنفاق؛ النفقات على اإليرادات
وتدبري األموال الالزمة له ولو عن طريق إيرادات استثنائية، مثل الضرائب، والقروض، وتشمل 
هذه النفقات كل ما هو ضروري حلماية الدولة اإلسالمية داخليا وخارجيا، وللقيام ببعض 
اخلدمات الضرورية اليت يتضرر الناس بتركها، فهذا النوع من النفقات يقرر له قاعدة أسبقية 

 .فقات على اإليراداتالن
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وهناك من النفقات ما ميكن للدولة اإلسالمية أن تستغين عنه إما مؤقتا أو على الدوام، فهذا النوع 
إذا مل يكن هناك إيرادات تغطيه، بل إن كان لدى الدولة  ؛ إيرادات للقيام بهريال يلزم الدولة تدب

لقيام ذه النفقات، فهذا النوع من إيرادات فائضة بعد سد النفقات الضرورية فإنه ميكنها ا
 .النفقات يقرر له قاعدة أسبقية اإليرادات على النفقات

وميكن االستئناس هلذا التفصيل مبا ذكره املاوردي يف تقسيم احلقوق املستحقة على بيت 
  )٦٦( :املال، حيث قسمها إىل قسمني

جيب إال مع وجود املال، ويسقط ، فهذا ال )أي مكانا للحفظ ( ما كان بيت املال فيه حرزاً-١
 .بعدم وجود املال

 :، وهو قسمان ما كان بيت املال له مستحقاً-٢
 على وجه البدل، مثل أرزاق اجلند، فهو من احلقوق الالزمة  أن يكون مصرفه مستحقاً-أ

 عجل دفعه، وإن عدم وجب فيه مع وجود املال وعدمه، لكن إن كان املال موجوداً
 .اإلنظار

كون مصرفه على وجه املصلحة واإلرفاق، فاستحقاقه معترب بوجود املال دون  أن ي-ب
العدم، لكن إن عدم املال يف بيت املال وعم الضرر بفقد تلك املصلحة كان من فروض 

 .الكفاية على املسلني، وإن مل يعم الضرر بفقده سقط عنهم
 يف بيت املال، فهذه فاملاوردي يبني أن هناك من النفقات ما هو مترتب على وجود مال

النفقات ال يلزم القيام ا إذا مل يكن هناك مال يغطيها، ويدخل يف هذه النفقات سائر نفقات 
وهذه النفقات هي اليت . الستغناء عنهاااملصاحل واملرافق غري الضرورية، واليت ميكن تأجيلها أو 

هل هناك من اإليرادات ما يغطيها يقرر هلا يف االقتصاد اإلسالمي أسبقية تقدير اإليرادات لينظر 
أم ال؟ وهناك من النفقات ما تلزم بيت املال مع وجود املال وعدمه، وهي النفقات اليت تكون 
على وجه البدل، ومثل هلا املاوردي بأرزاق اجلند، ويدخل فيها بذلك رواتب موظفي الدولة 

 .ومستحقام
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رية واهلامة واليت يتضرر الناس بتركها، كما يدخل يف هذه النفقات ما يلزم للمصاحل الضرو
واملارودي وإن مل يشر صراحة لدخول هذه املصاحل حتت هذا القسم إال أنه بني أن املرافق اليت 
يتضرر العامة بتركها هي من فروض الكفاية على كافة املسلمني، ومفهوم هذا أنه إن عدم املال 

وقد ذكر املاوردي . القادرين سد هذه النفقاتالالزم لسد هذه النفقات يف بيت املال تعني على 
أنه إن خاف ويل األمر الفساد جاز له االقتراض على بيت املال للصرف على احلقوق الالزمة 

لذلك فهذه النفقات وهي اليت تكون مستحقة على وجه  )٦٧( .وهي اليت تكون على وجه البدل
قرر هلا قاعدة أسبقية النفقات على البدل، والنفقات الالزمة للمصاحل الضرورية هي اليت ي

 مث ينظر يف تقديرات اإليرادات، فإن كانت تغطيها وإال اإليرادات فيتم تقدير هذه النفقات أوالً
 .جلأت الدولة إىل إيرادات استثنائية كالضرائب أو القروض العامة

ة، وكيفية إن هذا التفصيل يف االقتصاد اإلسالمي له أمهية يف بيان صورة املوازنة العام
  )٦٨( . بهتقسيمها، واحلاالت اليت يكون فيها العجز مسموحاً
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 املطلب الثاين
 اعتماد املوازنة

 : االعتماد يف االقتصاد الوضعي-أ
 :مفهوم االعتماد

ذن أي إعطاء اإل )٦٩( .يقصد باعتماد املوازنة إجازا واملوافقة عليها من السلطة املختصة
بد منه حىت تأخذ التقديرات  لذي سبق إعداده، فاعتماد املوازنة البتنفيذ مشروع املوازنة ا

ن هذه التقديرات قبل اعتمادها ال تعدو أن تكون مشروع إاحلكومية صفة املوازنة العامة، حيث 
 .موازنة ال ميكن تنفيذه

 :سلطة االعتماد
سلطة يف االس ختتص السلطة التشريعية يف النظم الوضعية باعتماد املوازنة، وتتمثل هذه ال

ويربر هذا بأن الشعب هو الذي يتحمل األعباء املالية فوجب أن يأذن باجلباية  )٧٠( .النيابية
  )٧١( .واإلنفاق ليتمكن من مراقبة سياسة احلكومة

ونظرا ملا أصبحت تتسم به املوازنة العامة من تعقيد وصعوبة جيعالن إحاطة سلطة االعتماد 
كوين جلان متخصصة من األعضاء ت عادة إىل أ أمرا صعبا، لذا فإنه يلجا، وفهم خمتلف جوانبها

ذوي اخلربة، تكون مهمتهم دراسة مشروع املوازنة حىت يتسىن للساللة التشريعية املشاركة يف 
وحن تتقدم احلكومة للسلطة التشريعية مبشروع املوازنة فإن  )٧٢( .دراسة املوازنة بصورة فعالة

 صة تقوماللجنة الفنية املخت
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بدراسة املشروع مجلة وتفصيال وإعداد تقرير عنه يشمل وجهة نظرها واملقترحات اليت تراها من 
 )٧٣( .تعديل وحنوه، ويرفع هذا التقرير للربملان الذي يناقش مشروع املوازنة يف ضوء هذا التقرير

  )٧٤( :ة بصفة عامة يف ثالث مراحلشوتتم املناق
 .، ويتم فيه تناول سياسة احلكومة يف مجيع جوانب النشاط االقتصادي املوازنة إمجاالشة مناق-١
 . مناقشة املوازنة تفصيال لالقتراع عليها، ويبدأ عادة بالنفقات مث اإليرادات بأبواا-٢
 .لى املشروع بأكملهع يقترع الس -٣

 بقانون وبعد دراسة املشروع ومناقشته واالقتراع واملوافقة عليه يصدر الس ما يسمى
االرتباط حيدد فيه الرقم اإلمجايل لكل من اإليرادات والنفقات، ويرفق ذا القانون جدوالن 

  )٧٥(  تفصيليان لكل منهما
 إذ املوازنة العامة يف أصلها عمل إداري، ؛وال يعترب هذا القانون قانونا إال من ناحية شكلية

  )٧٦( .، بل مؤقتة بسنةةال يتضمن قانوا أحكاما عام
إن هذا االعتماد يعد بالنسبة لإليرادات موجبا على احلكومة جببايتها حسبما هي موجودة 

أما  )٧٧( .نوعا ال رقما، حيث جيوز للحكومة جتاوز تقديرات اإليرادات اليت جاءت يف املوازنة
بالنسبة للنفقات فإن االعتماد يعد إجازة بالصرف فقط وفق حدود ما اعتمد مع ختصيص كل 

ملا اعتمدت له، فال يشكل اعتماد اإلنفاق موجبا بإنفاق كل ما اعتمد من نفقة، كما أنه ال نفقة 
  )٧٨( .جيوز جتاوز االعتماد املقرر إال بإذن من سلطة االعتماد

عديل املوازنة فإن كثريا من الدساتري ال جتيز للسلطة توبالنسبة حلق السلطة التشريعية يف 
أال أا جتيز هلا إبداء املالحظات على  )٧٩( ية على مشروع املوازنة،التشريعية إجراء تعديالت جزئ

 بنود املوازنة، وطلب إجراء تعديالت بالزيادة أو النقص،
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ن املوازنة أويربر ذلك ب )٨٠( .مث بعد ذلك فإن األمر مرتبط مبوافقة احلكومة على تلك التعديالت
احلكومة، فالتعديل قد يؤثر على إمكانية العامة متثل وحدة متجانسة متكاملة لتحقيق برامج 

 )٨١( .تنفيذها، كما أنه خيشى أن يكون طلب التعديل مرتبطا مبصاحل حزبية لكسب رضا الناخبني
ت بطلب م حق رفض مشروع املوازنة بأكمله إذا تقدهلاشريعية تومع هذا فإن السلطة ال

  )٨٢( .تعديالت مل توافق عليها احلكومة
عتماد عن بداية السنة املالية فإنه قد يعمل مبوازنة السنة املنتهية، أو يسمح ويف حالة تأخر اال

  )٨٣( .باعتماد جزئي للصرف يكون يف شكل موازنة شهرية يعتمد فيها مبلغ إمجايل دون تفصيل
 : اعتماد املوازنة يف االقتصاد اإلسالمي-ب

ون املوازنة الذي يصدر، وهذا مما سبق يفهم أن االعتماد هو إذن باجلباية واإلنفاق وفق قان
 .ن سلطة إعداد املوازنة غري سلطة االعتماد أاالعتماد مبناه على

 إعداد املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي ميكن أن يترك للسلطة أنولقد سبق بيان 
ر على التنفيذية اليت تتوىل العمل ذه املوازنة، بل إن ذلك هو األفضل لكون السلطة التنفيذية أقد

بد من وجود سلطة أو جهة يكون من حقها إمضاء  وبناء على ذلك فال )٨٤(  ذلك اإلعداد
 .مشروع املوازنة أو تعديله أو إلغاؤه

ولكن اإلمام ال ينفرد .  أمور الدولة أنه من واجبات اإلمام الذي اختارته األمةريإن األصل يف تدب
وهم أهل احلل والعقد من  ، العلم ووجوه األمةيف هذا األمر بنفسه، بل جيب عليه أن يشاور أهل

ل العلم الشرعي، وأهل اخلربة والدراية يف تصريف األمور، ووجوه املصاحل فيها، وقد سبق نقل أه
ويف إلزام اإلمام باملشاورة، وعرض أمور الدولة  )٨٥( .أقوال العلماء يف وجوب مشاورة اإلمام

ة يف حسن تدبر أمور الرعية، واتباع احلق والبعد عن على أهل احلل والعقد جمال إلبداء النصيح
ملن؟ : - أي الصحابة رضوان اهللا عليهم- قلنا الدين النصيحة :  يقولالباطل، والرسول 

 هللا : قال
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وأما النصيحة ألئمة املسلمني : (قال النووي )٨٦( . ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم
ا  مبهم برفق ولطف، وإعالمهمريعتهم فيه، وأمرهم به، وتنبيههم وتذكفمعاونتهم على احلق، وطا

كما أن يف تقرير وجوب الشورى تقريرا حلق  )٨٧( ).غفلوا عنه ومل يبلغهم من حقوق املسلمني
شك فيه أن األمور املالية  ومما ال )٨٨( .األمة يف مراقبة الوالة واألمراء يف تدبريهم لشئون الدولة

 .بد من عرضها على أهل احلل والعقد األمور، فاملوازنة العامة بذلك الللدولة من أهم 
إن حق اعتماد املوازنة هو يف األصل لإلمام، لكن ملا كان اإلمام ملزما باملشاورة، وملا كان 
لألمة حق املراقبة على اإلمام ووزرائه ونوابه، لذلك فإن حق االعتماد يف النظام اإلسالمي جيب 

مية، يكون من ي اإلمام، بل تكون هناك سلطة ميكن أن يطلق عليها السلطة التنظأن ال ينفرد به
حقها النظر يف املوازنة العامة، وإبداء مالحظاا وإمضاء الصحيح وإلغاء ما ال حيقق املصلحة أو 

وميكن أن يكون اعتماد املوازنة على النحو . خيالف أحكام الشريعة أو ما هو أقل أمهية من غريه
 :التايل

 يعرض مشروع املوازنة قبل معادلة النفقات باإليرادات على السلطة التنظيمية اليت تتوىل -١
دراسة املشروع بواسطة أهل االختصاص إلجياد األسلوب املالئم من أجل املوازنة بني 

 .اإليرادات والنفقات، وميكنهم يف ذلك االستعانة بوزير املالية ومناقشة الوزارات املختلفة
د موافقة السلطة التنظيمية على مشروع املوازنة واعتمادها له ترفعه لرئيس الدولة ليقوم  بع-٢

ويف حالة اختالف رئيس الدولة . بالنظر فيه، وبعد موافقته يصدر قراره بالعمل بتلك املوازنة
  )٨٩( .مية فيما ال نص فيه فإن األمر يترك لرئيس الدولةيمع السلطة التنظ

نة فإن السلطة التنظيمية هلا حق إلغاء ما يكون من نفقات غري مشروعة أو  اعتماد املوازيفو
كما . إيرادات غري مشروعة علما بأن فرض اإليرادات ال يكون إال من جهة اإلمام وهذه السلطة

أن هلا احلق يف ختفيض النفقات اليت ترى عدم ضرورا يف الفترة القادمة، أو أا غري حمققة 
 :يكون نظر السلطة التنظيمية يف مشروع املوازنة من جانبنيو. للغرض املطلوب
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أن يكون مشروع املوازنة متضمنا للنفقات واإليرادات الواجبة خاليا من اإليرادات والنفقات ) أ
 .غري املشروعة

 .أن يكون املشروع حمققا ملصاحل األمة بكفاءة وأن يكون مراعيا ألولويات اإلنفاق العام) ب
ازنات احمللية مثل موازنات الزكاة يف األقاليم املختلفة فإنه ميكن أن يكون وبالنسبة للمو

 .اعتمادها من خالل جمالس تنظيمية يف كل إقليم مع نائب رئيس الدولة يف ذلك اإلقليم
إن هذا االعتماد للموازنة يعد إذنا من السلطة التنظيمية يف الدولة اإلسالمية للسلطة التنفيذية 

 . فاق وفق احلدود والقواعد املرسومة يف قانون املوازنةباجلباية واإلن
وذا يتبني أن اعتماد املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي من مسئوليات اإلمام وأهل احلل 
والعقد يف الدولة، وأن هذا االعتماد يف جوهره خيتلف عنه يف االقتصاد الوضعي، حيث إن 

رغبة األفراد فقط، أما يف االقتصاد اإلسالمي فإنه يراعي االعتماد يف االقتصاد الوضعي يراعي 
 .موافقة املوازنة لألحكام الشرعية وحتقيقها للمصاحل احلقيقية لألمة
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 املبحث الثاين
 تنفيذ املوازنة

 : تنفيذ املوازنة يف االقتصاد الوضعي-أوال
 :مفهوم وسلطة التنفيذ

، حيث حتصل اإليرادات وتنفق النفقات، وهذا عد اعتماد املوازنة وإقرارها يبدأ العمل اي
ها إنفاق املبالغ املدرجة يف تهو تنفيذ املوازنة، حيث يعين القيام بالعمليات اليت يتم بواسط

شك أن السلطة اليت قامت بإعداد  وال )٩٠( .اعتمادات املوازنة، وحتصيل املبالغ الواردة يف إيراداا
 السلطة اليت تقع على عاتقها مسئولية تنفيذها بالتحصيل املوازنة وهي السلطة التنفيذية هي

  )٩١( .واإلنفاق
 :عمليات التنفيذ

 : حتصيل اإليرادات-١
 )٩٢( . وأجهزة تابعة لوزارة املالية، أو مبعرفة موظفني تابعني هلاحلتتوىل عملية التحصيل عادة مصا

هذه احلالة يتم مراقبة التحصيل بواسطة  يفبع وزارة املالية، وتتوقد تتوىل عملية التحصيل مصاحل ال 
أو مؤسسة النقد العريب السعودي يف (وتتوىل مصلحة اخلزينة  )٩٣( .موظفني تابعني لوزارة املالية

ويراعى يف عملية التحصيل عدة قواعد  )٩٤( .قبض اإليرادات وجتميعها من مصادرها املختلفة) اململكة
  )٩٥( :منها
 .وطريقته مراعاة مواعيد التحصيل -١
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 . حتصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغري-٢ 
 . الفصل بني املوظفني الذين يناط م حتديد مقدار الضريبة واملوظفني املناط م عملية اجلباية-٣
 : صرف النفقة-٢

إن األرقام الواردة يف املوازنة بالنسبة للنفقة متثل إجازة بالصرف فقط، فال جيب إنفاق كل 
وضمانا لصرف النفقات الواردة يف املوازنة بطريقة حتفظ أموال الدولة ومتنع . املبلغ املعتمد

  )٩٦( :اإلسراف فيها فإن هذا يتم على أربع مراحل
ين يف ذمة د االرتباط بالنفقة؛ ويكون هذا نتيجة اختاذ السلطة التنفيذية قررا ينشأ عنه -١

 :سلع، ويشترط لصالحية االرتباط شرطاناحلكومة، مثل عقد صفقة معينة، أو شراء 
 . صدوره عن سلطة صاحلة كالوزير أو نائبه-أ

 . انطباقه على اعتمادات املوازنة-ب
لة، وتقدير مبلغه، وخصمه من اويقصد به حتديد الدين الذي على احلو:  حتديد النفقة-٢

 .االعتماد املقرر يف املوازنة
 بدفع النفقة من اجلهة اإلدارية املختصة يتضمن أمراًويتمثل يف قرار يصدر :  اإلذن بالصرف-٣

 .السابق االرتباط ا وحتديدها
 .وتعرف هذه املراحل الثالث باملراحل اإلدارية للنفقة العامة، وخيتص ا الوزراء أو نوام

 شيكات قويقصد به الصرف الفعلي للنفقة ملستحقيها، ويتم ذلك عن طري:  الصرف-٤
 . املركزي، وتعرف هذه املرحلة باملرحلة احلسابية للنفقةمسحوبة على البنك
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 : التفاوت بني التقدير والتنفيذ وعالجه-٣
ولذلك فإنه غالبا ما يكشف التنفيذ بدرجة . إن املوازنة العامة خطة مالية، وأرقامها تقديرية

ن إعداد أو بأخرى عن تفاوت بني التقديرات والواقع الفعلي، وإن كانت السلطة املسئولة ع
 إن هذا التفاوت قد يسبب اختالالً. املوازنة حتاول أن تكون تقديراا على درجة كبرية من الدقة

 .بد من طريقة ملواجهة ومعاجلة هذا التفاوت يف تنفيذ املوازنة، لذلك ال
ميكن تقسيم التفاوت يف املوازنة العامة إىل قسمني، تفاوت يف اإليرادات، وتفاوت يف 

 :يما يلي بيان معاجلة التفاوت يف كل قسموف. النفقات
 : التفاوت يف اإليرادات-أ

قد حيصل التفاوت بني األرقام التقديرية واألرقام الفعلية لإليرادات يف أنواع اإليرادات 
بالزيادة يف بعضها والنقص يف البعض اآلخر، وهنا تعوض أخطاء التقدير بعضها بعضا، أي أن 

  )٩٧( .خطاء بالنقصاألخطاء بالزيادة تلغي األ
وقد حيصل التفاوت يف إمجايل اإليرادات إما بالزيادة أو بالنقص يف التنفيذ عن التقدير، فإذا 

أما إن  )٩٨( .كانت اإليرادات الفعلية قد زادت عن التقديرية فإن تلك الزيادة حتول إىل االحتياطي
صادر غري عادية لسد النقص مثل نقصت اإليرادات الفعلية عن التقديرية فإن احلكومة قد تلجأ مل

االقتراض أو السحب من االحتياطي أو اإلصدار النقدي اجلديد، وقد تلجأ لفرض ضرائب 
  )٩٩( .جديدة أو زيادة معدل الضرائب القائمة

 : التفاوت يف النفقات-ب
 :إذا حصل التفاوت يف النفقات فإنه يواجه كالتايل

قة الفعلية فإن فائض االعتماد يلغى يف اية مدة فالن إذا حصلت زيادة يف اعتماد معني عن -١
  )١٠١( .وقد حيصل تدوير هلذا الفائض بأن ينقل رصيد هذا االعتماد للفترة القادمة )١٠٠( .املوازنة
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 )١٠٢(  ة النفقة الفعلية فإنه ميكن طلب فتح اعتماد إضايف تكميليي يف حالة نقص االعتماد عن تغط-٢ 
كما أنه ممكن اللجوء إىل املناقالت داخل  )١٠٣(  العتماد االحتياطي يف املوازنة، أو اللجوء إىل ا،

اعتمادات املوازنة حيث يغطى النقص يف االعتماد بالنقل من اعتماد آخر، وخيتلف هذا النقل يف 
 )١٠٤( .قله، وكيفية النقل حبسب نظام املوازنة وقانواننظامه من حيث ما جيوز نقله، وما ال جيوز 

 إىل دراسة نفقات املوازنة وإعادة ترتيبها حسب األولويات، وتلبية ما ال حيتمل التأجيل، أوقد يلج
  )١٠٥( .وتوقيف ما حيتمل التأجيل

 يف حالة زيادة إمجايل اعتمادات املوازنة فإا تلغى يف اية السنة املالية، أما يف حالة نقصها -٣
 .ازنة، أو إىل تدبري إيرادات استثنائية لتغطية النقصفإنه يلجأ لالعتماد االحتياطي يف املو

 : املوازنة يف االقتصاد اإلسالميذ تنفي-ثانيا
 : صالحيات التنفيذ-أ

 لصالحيات سلطة تنفذ املوازنة العامة، فهو يف جانب إن اعتماد املوازنة العامة يعد حتديداً
ما أت أخرى غري ما ورد يف املوازنة، اإليرادات يعين أن السلطة التنفيذية ال تستطيع فرض إيرادا

يف جانب النفقات فهو يعين أن السلطة التنفيذية ال يستطيع جتاوز االعتماد املقرر، أو توجيهه إىل 
 .وقد تعطى صالحيات للسلطة التنفيذية داخل إطار املوازنة العامة. غري ما اعتمد له

 تنفيذ املوازنة ليس هلا حد ويف االقتصاد اإلسالمي فإن الصالحيات اليت تعطى لسلطة
، وهذا يبني حدود  أو فصال فصالًشرعي، حيث إن اعتماد املوازنة ميكن أن يكون بابا باباً

فإن السلطة التنفيذية حينئذ  ،صالحيات السلطة التنفيذية، فإذا ما اعتمدت املوازنة مثال بابا بابا
 املوازنة، وحينئذ فإنه ميكن ضبط ادعتما ال يغري من ا مبتعطى صالحيات التصرف عند التنفيذ

ة داخل األبواب بقواعد معينة حيث يعطى الوزير املختص سلطة معينة ويعطى وزير لعملية املناق
 .املالية سلطة أخرى
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 ومن جهة أخرى فإن صالحيات السلطة التنفيذية ميكن أن تكون تبعا للمحليات واألقاليم، 
ا يف تنفيذ املوازنة العامة يف إطار االعتماد املقرر يف حيث يعطى كل إقليم صالحية موسعة نوعا م

 .املوازنة العامة لكل إقليم
ابن تيمية  وميكن االستشهاد لكون صالحيات التنفيذ ليس هلا حد معني مبا ذكره اإلمام

عموم الواليات وخصوصها وما يستفيده املتويل بالوالية يتلقى من األلفاظ واألحوال : (بقوله
  )١٠٦( ). لذلك حد يف الشرعوالعرف وليس

وقد كان املتبع يف العصور املتقدمة للدولة اإلسالمية هو أسلوب الالمركزية يف اجلباية 
ما يكون حتت نظر األمر فيها حيث  )١٠٧( .واإلنفاق، فقد ذكر املاوردي يف إمارة االستكفاء

 )١٠٨( ).ا استحق منهاقبض الصدقات وتقليد العمال وتفريق موجباية اخلراج : الثالث: (يقول
 .ات اجلباية والصرف دون الرجوع إىل اخلليفةيفاألمري كانت له صالح
 ضابطها هو حتقيق ،ن حدود صالحيات السلطة التنفيذية يف تنفيذ املوازنةأواحلاصل من هذا 

  .مصلحة األمة على أفضل وجه، وليس لذلك حد جيب االلتزام به
وانب حيقق أسلوب الالمركزية فيها كفاءة أفضل، ومع ذلك ميكن القول أن هناك بعض اجل

ويتوافق مع مقصود الشارع، وذلك مثل الزكاة، فجباية الزكاة وإنفاقها كما هو معلوم يتم حمليا 
باعتبار عدم جواز نقل الزكاة إال عند استغناء أهل البلد، ويف هذه احلالة فإنه من األفضل أن 

 نسبيا يف هذا اال، وهذا موافق ملا كان يتم يف صدر يكون لألقاليم واحملليات سلطات واسعة
أعلمهم أن اهللا  :  رضي اهللا عنه إىل اليمن قال له بعث معاذاًالدولة اإلسالمية، فالرسول 

كذلك فقد روى  )١٠٩(   ...همئافترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرا
 فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها يف النيب ق قدم علينا مصد: حيفة قالجالترمذي عن أيب 

  )١١٠( . فأعطاين منها قلوصاًفقرائنا، وكنت غالماً
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  حتصيل اإليرادات- ب
إن اإليرادات العامة يف النظام املايل اإلسالمي بعضها خمصص لإلنفاق مثل الزكاة، وبعضها 

 يوكل أمر حتصيلها إلدارة معينة فبالنسبة للزكاة فإنه ميكن أن. متروك الجتهاد الدولة اإلسالمية
وميكن أن تكون هذه اإلدارة تابعة لوزارة معينة مثل  )١١١( .يكون هلا فروع على مستوى األقاليم

وزارة املالية، وإن كان األوىل أن تكون إدارة ذات استقالل مايل وإداري تقوم بتحصيل إيراداا 
 .عن طريق فروعها يف األقاليم املختلفة

بة لإليرادات األخرى فيمكن حتصيلها عن طريق اإلدارات واملصاحل احلكومية أما بالنس
  . املختلفة حبسب اختصاصاا، وميكن أن تركز هذه العملية يف وزارة املالية

 :قواعد التحصيل
وميكن أن يالحظ وجود عدة قواعد يف حتصيل اإليرادات يف النظام املايل اإلسالمي، وهذه 

 :لتحصيل وتيسرها وهيالقواعد تضبط عملية ا
 : اتباع اللوائح والتعليمات-١

ويقصد بذلك امتثال موظفي التحصيل للقواعد والتعليمات واللوائح ذا اخلصوص وعدم 
وتقدم إىل من : (اخلروج عليها، وهذا أبو يوسف يؤكد على اخلليفة توجيه العمال إىل ذلك بقوله

وأن تكون جبايته للخراج كما يرسم له ...  ألهل عمله وال حمقراًن ال يكون عسوفاًأيت ولّ
وكذا بالنسبة لعمال العشور فهو يوجه اخلليفة إىل أن ينبه  )١١٢( ).وترك االبتداع فيما يعاملهم به

  )١١٣( .على هؤالء العمال أن ميتثلوا ما قد رسم هلم
 : اختيار العمال وتأهيلهم-٢

حصيل فوجب اختيارهم بعناية وتأهيلهم إن العمال واملوظفني هم الذين يقومون بعملية الت
 كان وهذا له شواهد يف السنة النبوية والتاريخ اإلسالمي، فالرسول . وتدريبهم على عملهم

 يوصي عمال الصدقة، ويوجههم، ويصحح هلم



 

 ١٣٩

  )١١٤( .تصرفام، فقد أوصى معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن ال يأخذ من كرائم أموال الناس
 )١١٥( .ة أخذه اهلدايا، وكان قد استعمله على صدقات بين سليمن اللتبيكما أنكر على اب

فمر يا أمري املؤمنني باختيار : ( له حبسن اختيار العمالكذلك فإن أبا يوسف يقول للخليفة موصياً
 )١١٦( ).ه مجيع صدقات البلدانرجل ثقة، أمني، عفيف، ناصح، مأمون عليك وعلى رعيتك فولّ

 ألهل وتقدم إىل من وليت أن ال يكون عسوفاً: ( إىل ضرورة توجيه العمال بقولهكما ينبه اخلليفة
  )١١٧( ...).عمله وال حمقراً

 : البعد عن الطرق املكلفة-٣
 يتومن القواعد اليت ميكن مالحظتها يف حتصيل اإليرادات االبتعاد عن األساليب املكلفة، وال

قل الطرق كلفة، وميكن االستشهاد هلذا مبا قد تذهب بأكثر احلصيلة، واحلرص على األخذ بأ
 له من طريقة يف جباية اجلزية تذهب بشيء من  اخلليفة، وحمذراًذكره أبو يوسف ناصحاً

 وأعطيكم - أي أهل اجلزية-فإن قال صاحب القرية أنا أصاحلكم عنهم: (حصيلتها، حيث يقول
صاحب القرية يصاحلهم على  ألن ؛ ألن ذهاب اجلزية من هذا أكثر؛ذلك مل جييبوه إىل ذلك

 أو أكثر، وهذا مما ال مخسمائة درهم، وفيها من أهل الذمة ما إذا أخذت منهم اجلزية بلغت ألفاً
وهذا إشارة من أيب يوسف إىل اتباع أقل  )١١٨( ).يسع وال حيل، مع ما ينال اخلراج من النقصان

 .األساليب تكلفة، والبعد عن الطرق اليت تكون تكلفتها كبرية
 : عدم ظلم املمول-٤

إياك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم فإنه : ( إىل اليمن قال له ملا بعث معاذاًفالرسول 
ومن الظلم أن يؤخذ من أحد فوق ما هو مطلوب منه،  )١١٩( ). اهللا حجابنيليس بينها وب

ليت فرضها رسول هذه فريضة الصدقة ا: (ولذلك جاء يف كتاب أيب بكر رضي اهللا عنه يف الزكاة
ئل فوق ذلك فال ها من املسلمني على وجهها فليعطها، ومن سلَئ على املسلمني، فمن ساهللا 
 ولذلك )١٢٠( ...).يعط



 

 ١٤٠

  )١٢١( .ذكر بعض العلماء أنه لو طلب ساعي الصدقة زيادة على الواجب ال جيب دفع الزيادة إليه
يف هذه الطريقة من فتح لباب الظلم ألهل وقد ى أبو يوسف اخلليفة عن تقبيل السواد ملا 

والتقبيل أن يدفع السلطان أو نائبه البلد إىل رجل مدة سنة مقاطعة مبال معلوم يؤديه  )١٢٢( .اخلراج
  )١٢٣( .عن خراج أرضها، وجزية رءوس أهلها إن كانوا أهل ذمة فيقبل ذلك

صيل اليت ال تتيح  يوسف توجيه إىل حسن اختيار طريقة التحيبففي هذا النهي من أ
 .للموظفني أو العمال ظلم األفراد

  : الرفق يف التحصيل-٥
ويكون ذلك باتباع أيسر السبل والطرق على املمولني اليت ال يكون فيها مشقة عليهم، 

 .ل ملصاحلهميوتعط
 بلَال ج : وميكن أن نالحظ هذا الرفق يف التوجيهات النبوية لعمال الصدقة، فقد قال 

وال جنوال شغار يف اإلسالمب  .  )ريف رواية )١٢٤   ال جلب وال جنب، وال تؤخذ
  )١٢٥(  . صدقام إال يف دورهم

اجللب يكون يف شيئني، أحدمها يف الزكاة، وهو أن يقدم املصدق على أهل : (قال ابن األثري
 )١٢٦( ....).ها مث يرسل من جيلب إليه األموال من أماكنها ليأخذ صدقتالزكاة فيرتل موضعاً

  )١٢٧( .واجلنب يشبه اجللب يف معناه
واحلديث يدل على أن املصدق هو الذي يأيت للصدقات ويأخذها على مياه : (قال الشوكاين

  )١٢٨( ). ألن ذلك أسهل هلم؛أهلها
إن هذا إرشاد إىل اتباع أيسر طرق التحصيل وأسهلها على املمول، واليت يتمكن معها 

عليه دون مشقة، وهذا تأكيد على ضرورة تيسري السبل اإلدارية يف عملية املمول من دفع ما 
التحصيل، والبعد عن التعقيدات النظامية، وكثرة اإلجراءات اليت تتسبب يف تعطيل مصاحل األفراد 

 .وأعماهلم



 

 ١٤١

كذلك فإن التيسري على املمول يصل أحيانا إىل نوعية اإليراد وطبيعته، حيث يؤخذ ما يتيسر 
بعث معاذا إىل اليمن أمره أن يأخذ اجلزية ملا   ا يشق عليه، فالرسول  مب تكليف لهله دون

 .)١٣٠( )١٢٩(  من كل حامل دينارا أو عدله معافر
 : مراعاة مواعيد التحصيل-٦

جيب أن يراعى يف حتصيل اإليرادات املواعيد املقررة لتحصيلها، فالزكاة منها ما جيب حبوالن 
لى الدخل، فال حيصل كل نوع إال عند ثبوته، وكذلك عب مبجرد احلصول احلول، ومنها ما جي

سائر اإليرادات األخرى كاجلزية واخلراج وغريمها جيب فيها مراعاة مواعيد حتصيلها اليت حتددها 
 .األنظمة اخلاصة ا

  : ضبط اإليرادات وتسجيلها-٧
 بن العوام وجهم بن الصلت اب للصدقات واملغامن، فقد كان الزبريت كُلقد كان للرسول 

وكان معيقيب بن أيب فاطمة رضي  )١٣١(  وحذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهم يكتبون الصدقات،
  )١٣٢( .اهللا عنه يكتب املغامن

كذلك فقد ذكر النويري شيئا من التنظيمات اليت كانت متبعة يف الدولة اإلسالمية فيما يتعلق 
 )١٣٣(  وأما ما يلزم مباشر اجلوايل،: (ة تسجيل اجلزية بقولهبتسجيل اإليرادات، حيث يذكر كيفي

على أمساء أهل الذمة مبقتضى الضريبة  )١٣٤(  وما حيتاج إليه يف عمله، فالذي يلزمه أن يبسط جريدة
وإذا استخرج جالية ... املرفوعة إليه أو الكشف الذي كشفه إن كان العمل مفتوحا أو مستجدا

، وشطبها عن اسم من استخرجت منه يف وكتب له ا وصوالً )١٣٥(  مة،أوردها يف تعليق املياو
فجباية اجلزية كما يذكر النويري تتم بتنظيم معني، حيث يسجل كشف بأهل  )١٣٦( ).جريدته

الذمة، ومقدار ما هو مفروض على كل واحد منهم، فإذا ما قضى شخص جزيته سجل الكاتب 
 بقبض اجلزية منه، وأثبت دفع اجلزية يف الكشف إيصاالًذلك يف السجل اليومي، مث يعطي الذمي 

 .املذكور



 

 ١٤٢

 :جهة التحصيل
بض اإليرادات مثل وزارة املالية أو البنك قميكن أن تتوىل جهة مركزية يف الدولة اإلسالمية 

وينبغي على هذه اجلهة أن تتوىل . املركزي للدولة، ويكون هلذه اجلهة فروع يف سائر إقاليم الدولة
 إيرادات الدولة وضبطها، كما ينبغي مالحظة أن يكون للزكاة حساب خاص مفصول تسجيل

 .عن حساب اإليرادات األخرى
لقد كان بيت املال يف الدولة اإلسالمية هو الذي يتوىل هذه العملية، وقد كان أبو يوسف 

ن ينبه إىل كما كا )١٣٧( .يوجه اخلليفة إىل تسليم مجيع اإليرادات بعد حتصيلها إىل بيت املال
وكان ديوان بيت املال يضبط إيرادات  )١٣٨( .ضرورة فصل مال الصدقة عن مال اخلراج

واخلالصة أن حتصيل اإليرادات اليت اعتمدت يف املوازنة  )١٣٩( .ومصروفات بيت املال ويسجلها
العامة خيضع ألسس وقواعد تضمن سريه بكفاءة وعدالة، أما الكفاءة فتتمثل يف االقتصاد يف 
التكاليف ما أمكن، والبعد عن األساليب الشاقة عن املمولني، واتباع التنظيم املايل واإلداري 
الذي يضمن ذلك، كما أن يف حسن اختيار العمال، وتوجيههم، وتأهيلهم ضمانا لكفاءة عملية 
التحصيل، يساعد يف ذلك وضع قواعد وتعليمات يلزمون باتباعها، ووجود ضبط وتسجيل 

أما العدالة فتتمثل يف النهي عن ظلم املمولني بأخذ أفضل أمواهلم، أو أخذ زيادة . صيللعملية التح
 .تباع أساليب قد تؤدي إىل إحلاق الظلم ماالواجب عليهم، أو عن 
 : صرف النفقات-ج

 :قواعد الصرف
 :ميكن أن نستشف من النظام املايل اإلسالمي القواعد اآلتية يف عملية صرف النفقة العامة



 

 ١٤٣

 : االلتزام باحلدود الشرعية واللوائح التنظيمية-١
جيب عند صرف النفقة مراعاة احلدود الشرعية واللوائح التنظيمية اليت صدرت ا املوازنة 
العامة، فيجب االلتزام بالتخصيص النوعي واحمللي للزكاة، كما جيب االلتزام حبدود اإلذن الصادر 

ة التنفيذية ما حدد هلا، أو تصرف من اعتماد معني يف غري ما يف قانون املوازنة، فال تتجاوز السلط
 .أذن به إال وفق الصالحيات املعطاة هلا

وال حيل : ( على ذلك، فقد قال أبو يوسفوميكن أن نلمس فيما ذكره أبو يوسف شاهداً
 )١٤٠( ).لوايل اخلراج أن يهب لرجل من خراج أرضه شيئا إال أن يكون اإلمام فوض ذلك إليه

ن كان هذا يدخل يف التنازل عن شيء من اإليراد إال أنه شبيه باإلنفاق من جهة أن ذلك يعين وإ
  . أن الوايل قد أعطى املمول شيئا من خراجه

 : اختيار العمال وتأهيلهم-٢
  استعمل معاذاً بالعمال واملوظفني األكفاء، فالرسول ومن قواعد الصرف أن يكون منوطاً

ت اليمن، وهو أعلم الناس باحلالل واحلرام، كما أن أبا بكر رضي اهللا رضي اهللا عنه على صدقا
 . هذه األمةنيوأبو عبيدة أم )١٤١(  عنه استعمل أبا عبيدة رضي اهللا عنه على املال،

 النفقة على ذلك إال رجال وال تولّ: (ولذلك فإن أبا يوسف يوصي اخلليفة بذلك قائال
 من خيونك  عليه، قد عرفت أمانته، ومحد مذهبه، وال تولّا جيب هللا مبخياف اهللا، ويعمل يف ذلك

فيجب على ويل األمر أن : (ويقول ابن تيمية )١٤٢( ...).ا ال حيل له وال يسعه مبويعمل يف ذلك
  )١٤٣( ).يويل على كل عمل من أعمال املسلمني أصلح من جيده لذلك العمل

 :لى األعمال اهلامة على وجوب تأهيل العمال وتدريبهم عكما يقول منبهاً
ومع أنه جيوز تولية غري األهل للضرورة إذا كان أصلح املوجود فيجب مع ذلك السعي يف (

  )١٤٤( ).بد هلم منه صالح األحوال حىت يكمل يف الناس ما ال



 

 ١٤٤

 : ضبط اإلنفاق وتسجيله-٣
  مراقبة عملية الصرف، ويضمن عدميفإن ضبط اإلنفاق العام بتقييده، وتسجيله يسهم 

التالعب والتزوير، وهذا ما ميكن أن نستنتجه من مشورة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه لعمر بن 
  كثرياًأرى ماالً: اخلطاب رضي اهللا عنه ملا استشار عمر املسلمني يف الدواوين، فقد قال عثمان

وضع ف )١٤٥( .يسع الناس، وإن مل حيصوا حىت تعرف من أخذ ممن مل يأخذ خشيت أن ينتشر األمر
 .عمر الديوان لضبط اإلنفاق

كذلك من الشواهد على مراعاة هذا يف الدولة اإلسالمية ما ذكره النويري عن مباشر بيت 
مساء أ ب- أي يسجل كشفاً-املال، أي املسئول عنه، أنه يلزمه لضبط اإلنفاق أن يبسط جريدة

أي  )١٤٦( . صرف له وما هو مقرر هلم فإذا مت الصرف شطب قبالة اسم من،أهل االستحقاقات
 .أثبت عملية الصرف

كذلك فإن قدامة بن جعفر يذكر أن عملية تسجيل النفقات يف ديوان بيت املال قبل صرفها 
ومما حيتاج إىل تقوية هذا الديوان به لتصح : (من األمور الضرورية لصالح الديوان، حيث يقول

حلمول من مجيع النواحي قبل أعماله وتنتظم أحواله ويستقيم ما خيرج منه أن خيرج كتب ا
ب النافذة إىل صاحب بيت املال من توكذلك سائر الك. إخراجها إىل دواوينها إليه ليبت فيها

العبارة األخرية والشاهد يف هذا النص هو  )١٤٧( ).مجيع الدواوين مبا يؤمر باملطالبة به من األموال
ع فإنه جيب تسجيلها بديوان بيت املال وهي ما يشبه أوامر الدف...) ب النافذةتوكذلك سائر الك(

 .قبل صرفها من صاحب بيت املال
 : سرعة صرف املستحقات اليت على الدولة-٤

 ةإن النفقات العامة مىت لزمت وجب صرفها ملستحقيها يف أقرب وقت ممكن، إبراء لذم
 . للحقوق إىل أصحااالدولة وإيصاالً

  )١٤٨(   ...مطل الغين ظلم  :يقول الرسول 



 

 ١٤٥

شك أنه من  والدولة إذا كان لديها ما يكفي لسد النفقة وماطلت صاحب احلق فإن هذا ال
ولذلك فإن املاوردي يذكر أن من نفقات . الظلم ما مل يكن هلذا التأخري سبب مشروع يربره

 عجل دفعه كالديون الدولة ما هو مستحق عليها مع وجود املال وعدمه، فإن كان املال موجوداً
  )١٤٩( . وجب فيه اإلنظار كالديون مع اإلعساريسار، وإن كان معدوماًمع ال

  )١٥٠( . إذا أتاه الفيء قسمه من يومهوفد كان الرسول 
إن هذا يعين أن الدولة اإلسالمية جيب عليها أن تتخذ من التنظيمات اإلدارية، واللوائح 

 .كنةالقانونية، ما يكفل وصول احلقوق إىل أصحاا بأقصى سرعة مم
هذه السرعة يف صرف النفقة هلا دور يف كفاءة تسيري مصاحل الدولة، وسرعة إجنازها، ذلك 
أن صاحب احلق إذا عرف أن حقه يصله بدون تأخري ومماطلة أسرع يف إجناز عمله، وأدى ما 

 .عليه
 :مراحل اإلنفاق

ب نشوء دين يف ذمة سبق بيان مراحل اإلنفاق وأا تبدأ باالرتباط بالنفقة أي اختاذ قرار يسب
 )١٥١( .احلكومة مث بعدها مرحلة حتديد النفقة مث اإلذن بالصرف من صاحب السلطة مث عملية الصرف

ويف النظام اإلسالمي ليس هناك ما مينع من السري وفق هذه املراحل يف تنفيذ املوازنة العامة من حيث 
ن هذا األمر حتكمه ظروف إذ  إ؛الصرف، وليست هناك مراحل خاصة بالنظام املايل اإلسالمي

 .الدولة، وطبيعة نفقاا، ونظمها اإلدارية
ومع ذلك فإنه ميكن أن نتلمس شواهد على وجود ما ميكن أن يدخل حتت هذه املراحل 

 .وإن كان أحيانا يصعب الفصل بينها لكون تلك املراحل تتم يف جهة واحدة ووقت واحد



 

 ١٤٦

 : االرتباط بالنفقة-١ 
نفقة يكون إما من خالل اختاذ قرار ينشأ عنه دين يف ذمة احلكومة أو من إن االرتباط بال

  )١٥٢( .خالل واقعة معينة يترتب عليها نشوء الدين مثل تسبب سيارة حكومية يف إصابة مواطن
وميكن أن جند يف حتديد مصارف الزكاة ما يشبه االرتباط بالنفقة هلم فإن ملصارف الزكاة 

كذلك فقد جاء عن جابر بن .  أهلها الذين جاء النص القرآين ببيام فيها بسبب أم منحقاً
لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا   : قال لهعبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النيب 

 ميثل ارتباطا بنفقة معينة جلابر بن عبد اهللا رضي فهذا الوعد من الرسول  )١٥٣(  ، ...وهكذا
 .اهللا عنه

فقد استوعبت هذه اآلية : (ن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول عن آية الفيءكما أن عمر ب
حد أإنه ليس : (كما يقول )١٥٤( ). من املسلمني إال أن له يف هذا املال نصيباالناس فلم تدع أحداً

فهذا ارتباط باإلنفاق، فقد أثبت عمر رضي  )١٥٥( ).إال له يف هذا املال حق إال ما ملكت أميانكم
 .حلق ألصحابه من املسلمنياهللا عنه ا

 وقد سبق أن االرتباط بالنفقة ال يصح إال من سلطة صاحلة لذلك، وال شك أن الرسول 
 .أو عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ميثالن هذه السلطة

كذلك فقد ذكر املاوردي أن تقليد العمال أي تعيينهم ال يصح نفاذه إال عمن جاز نظره 
وهذا يبني عدم  )١٥٦( .طان أو وزير التفويض أو عامل عام الواليةوصح منه التقليد، وهو السل

م صحة االرتباط بالنفقة إال من سلطة صاحلة؛ إذ إن تعيني العمال يترتب عليه ارتباط مبرتبا
 .ماوعطاء
 : حتديد النفقة-٢

سبق بيان أن حتديد النفقة عبارة عن حتديد ما على الدولة، وتقدير مبلغة، وخصمه من 
  )١٥٧( .عتماداال



 

 ١٤٧

لو قد جاء مال البحرين   :قال النيب : ويف قصة جابر رضي اهللا عنه السابقة قال جابر
، فلما جاء مال البحرين فلم جيئ مال البحرين حىت قبض النيب .  قد أعطيتك هكذا وهكذا

 قال يل النيب ن إ: فأتيته فقلت.  عدة أو دين فليأتنامن كان له عند النيب : أمر أبو بكر فنادى
وجاء من طريق  )١٥٨( .خذ مثليها: كذا وكذا، فحثى له حثية، فعددا فإذا هي مخسمائة، وقال

 فبسط - أن يعطيين هكذا وهكذا وهكذاوعدين رسول اهللا : ( قال أليب بكرخر أن جابراًآ
  )١٥٩( ...).يديه ثالث مرات

ال البحرين ثالث حثيات، وهذا  وعده بإعطائه من مفاملالحظ يف قصة جابر أن النيب 
 من نفقة فقام يشبه االرتباط بالنفقة كما سبق، فلما جاء أبو بكر أراد تنفيذ ما ارتبط به النيب 

بتحديد تلك النفقة جلابر فحدد مقدار احلثية الواحدة فبلغت مخسمائة فأعطى جابرا ألفا 
 أخذ جابر لذلك قبل هذه املرة ومخسمائة، ويالحظ أن الصديق رضي اهللا عنه مل يتحقق من عدم

 كان خمتصا مبال البحرين ومل يكن  وألن وعد الرسول ؛لثقة الصحابة يف بعضهم وعدالتهم
 .مال البحرين قد جاء

ويالحظ هنا عدم انفصال حتديد النفقة عن اإلذن بالصرف والصرف لعدم وجود األساليب 
فأبو بكر رضي اهللا عنه حدد النفقة وصرفها اإلدارية املعقدة، ووحدة اجلهة اليت تقوم بكل هذا، 

 .جلابر يف الوقت نفسه
كما ميكن أن نتبني يف فرض عمر رضي اهللا عنه للعطاء ما يشبه حتديد النفقة بعد االرتباط 
ا بإثبات أن كل واحد من املسلمني له حق يف املال، فقد فرض عمر للبدريني مخسة آالف 

 . حدد ما يصرف لكل صنفأي )١٦٠( .وللمهاجرين أربعة آالف
 : اإلذن بالصرف-٣

وجيب أن يكون هذا من سلطة يتمثل اإلذن بالصرف يف صدور املوافقة على صرف النفقة، 
 .فال ميكن صرف أي نفقة إال بإذن من صاحب السلطة املصرح له بذلك )١٦١( .ذا األمرهلصاحلة 



 

 ١٤٨

يشبه هذا، فقد روي الترمذي وأبو وميكن أن نتلمس يف السنة النبوية والشواهد التارخيية ما 
 داود وغريمها عن سلمة بن صخر رضي اهللا عنه أنه ظاهر من امرأته مث أتاها، فجاء إىل النيب 

انطلق إىل صاحب صدقة بين   : بالكفارة فلم يستطعها، فقال له النيب - -فأمره الرسول
 أرسل سلمة  هذا أن الرسول والشاهد يف )١٦٢(  . زريق فليدفعها إليك فأطعم ستني مسكينا

 لعامل  من الرسول رضي اهللا عنه إىل العامل على الصدقة ليأخذ منه تلك الصدقة، وهذا ميثل إذناً
 .شك أن هذا اإلذن صادر عن سلطة صاحلة هلذا اإلذن الصدقة بصرفها لسلمة، وال

خيرج كتب احلمول أن (كذلك يذكر قدامة بن جعفر أن مما حيتاج إليه يف ديوان بيت املال 
من مجيع النواحي قبل إخراجها إىل دواوينها إليه ليبت فيها، وكذلك سائر الكتب النافذة إىل 

وسائر : (فقوله )١٦٣( )صاحب بيت املال من مجيع الدواوين مبا يؤمر باملطالبة به من األموال
ب تشبه الشيكات  حيث إن هذه الكت؛يبني اإلذن بالصرف) الكتب النافذة إىل صاحب بيت املال

 وهذا يبني أن النفقة ال. ذون فيها بالصرفأاليت يصدر اإلذن بصرف مبالغها، فقوله النافذة أي امل
 .بد هلا من إذن بالصرف

كذلك يذكر املاوردي وأبو يعلى يف أعمال كاتب الديوان أن منها إخراج األموال، وأن 
بد أن تكون  فهذه إشارة إىل أن النفقة ال )١٦٤( .املستدعى إلخراج األموال هو من نفذت توقيعاته

 .من نفذت توقيعاته: بإذن سلطة أو شخص له حق يف إصدار هذا اإلذن، وهو ما عرب عنه بقوله
 : الصرف-٤

وكانت . يعد بيت املال يف صدر الدولة اإلسالمية اجلهة اليت كانت تقوم بصرف النفقات
فيها األمر لصاحب بيت املال بصرف عملية الصرف تتم مبوجب كتب تشبه الشيكات يصدر 

  )١٦٥( .وكان ديوان بيت املال يقوم بتسجيل عمليات الصرف قبل تنفيذها. املبلغ املدون فيها



 

 ١٤٩

  املبحث الثالث
 الرقابة على املوازنة العامة

 : الرقابة على املوازنة يف االقتصاد الوضعي-أ
 :مفهومها

التنفيذ، والتأكد من سالمته، وأنه يسري وفق ما هو يقصد بالرقابة على املوازنة العامة متابعة 
  )١٦٦( . للوائح املالية الصادرة مع املوازنة العامةوفقاًومقرر ومعتمد، 

 :تقاسيمها
للرقابة على املوازنة العامة تقاسيم عدة تبعا العتبارات خمتلفة، فهي تقسم باعتبار توقيتها إىل 

ار جهة الرقابة إىل رقابة داخلية ورقابة خارجية، كما رقابة سابقة ورقابة الحقة، وتقسم باعتب
  .تقسم باعتبار نوعيتها إىل رقابة حسابية ورقابة اقتصادية

وهذه التقاسيم املختلفة إمنا هي تقاسيم دراسية وإال فإن الواقع العملي جيمع بني كثري من 
 : تفصيل هذه التقاسيميوفيما يل. هذه األنواع من الرقابات

 :بار توقيتها باعت-أوال
 .تنقسم الرقابة باعتبار توقيتها إىل رقابة سابقة ورقابة الحقة

 : الرقابة السابقة-١
وختتص هذه الرقابة جبانب  )١٦٧( .وتعين إجراء عمليات املراجعة والرقابة قبل الصرف

  )١٦٨( .النفقات من املوازنة



 

 ١٥٠

يلها لفرص ارتكاب األخطاء، كما ومتتاز هذه الرقابة بتالفيها وقوع املخالفات املالية، وتقل
  )١٦٩( .ى رجال اإلدارةلأا ختفف درجة املسؤولية ع

ويعاب عليها ما تسببه من تأخري تنفيذ األعمال نتيجة إجراءات الرقابة، كما أا جتعل جهة 
  )١٧٠( .الرقابة ذات نفوذ على مجيع اإلدارات فتسبب نوعا من املركزية اإلدارية

 :قة الرقابة الالح-٢
  )١٧٢( . وتشمل جانيب املوازنة اإليرادات والنفقات العامة، )١٧١( وهي اليت تعقب عمليات التنفيذ

 هلا سملها، كما أا لياومتتاز هذه الرقابة بإمكانية مراجعة مجيع أجزاء العملية الواحدة بك
ا ال  أ أساس معني باعتبار ألا تأيت بعد التنفيذ، كما متتاز بأا تقوم على؛ يف تنفيذ األعمالريتأث

  )١٧٣(  تتم إال بعد اتضاح العملية املالية،
ويعاب عليها أا ال متكن من الكشف عن املخالفات املالية إال بعد وقوعها، فال حتول دون 
وقوع اخلطأ، كما أا قد ال تكشف األخطاء إال بعد وقت طويل من ارتكاا، وقد يكون 

  )١٧٤( .فة قد انتقل من منصبه أو ترك العملالشخص املسئول عن املخال
 : باعتبار جهة الرقابة-ثانيا

 :وتنقسم إىل رقابة داخلية ورقابة خارجية
 : الرقابة الداخلية-١

وهي اليت تقوم ا السلطة التنفيذية على نفسها، وتتمثل يف رقابة الوزراء، ورؤساء املصاحل، 
ما تتمثل يف رقابة وزارة املالية، أو وزارة اخلزانة، ومديري الوحدات احلكومية على إدارام، ك

  )١٧٥( .أو البنك املركزي على الوزارات واملصاحل احلكومية



 

 ١٥١

 سابقة أو رقابة ة إذ إا قد تكون رقاب؛وهذه الرقابة هلا دور يف تاليف األخطاء أو اكتشافها
إال أنه يؤخذ عليها  )١٧٦( .بةالحقة على الصرف، فهي قد جتمع مزايا كال هذين النوعني من الرقا

 ملا قد حيدث من االحنراف املايل حىت أا تتم داخل السلطة التنفيذية مما جيعلها غري كافية، نظراً
  )١٧٧( .مع وجود هذه الرقابة

 : رقابة خارجية-٢
وقد تكون هذه الرقابة  )١٧٨( .وهي الرقابة اليت تقوم ا هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية

مثلة يف رقابة السلطة التشريعية فتسمى الرقابة التشريعية أو السياسية، وقد تكون متمثلة يف مت
رقابة أجهزة خاصة مستقلة قد يعهد إليها مبحاكمة املسئولني، ويطلق على هذه الرقابة الرقابة 

 .القضائية أو الرقابة املستقلة
عية من خالل فحص احلسابات ة التشريطفالرقابة التشريعية أو السياسية تتوالها السل

  )١٧٩( .اخلتامية، كما أن اعتماد املوازنة يعد رقابة سياسية سابقة
ومتتاز هذه الرقابة بكوا تتم بواسطة جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، إال أنه يؤخذ عليها 

ملمارستها عدم إملام أعضاء السلطة السياسية بأصول املراقبة املالية، وعدم وجود الوقت الكايف 
بصفة فعالة، ولذلك أصبحت بعض الدول ختتار بعض األعضاء من هذه السلطة الذين يتمتعون 

  )١٨٠( .خبربة ومعرفة بالشئون املالية ملمارسة هذه الرقابة
أما الرقابة القضائية أو املستقلة فتتمثل يف الرقابة اليت تقوم ا هيئة مستقلة متخصصة تكون 

ات الرقابة، واكتشاف املخالفات املالية، وقد يعهد إليها مبحاكمة مسئولة عن إجراء عملي
ومن أمثلتها حمكمة احملاسبات يف  )١٨١( .املسئولني عن هذه املخالفات، وإصدار العقوبات الالزمة

وديوان املراقبة  )١٨٢(  كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، واجلهاز املركزي للمحاسبات يف مصر،
  )١٨٤( .وديوان احملاسبة يف لبنان )١٨٣(  ة،العامة يف السعودي

  )١٨٥( .وهذا النوع من الرقابة يعترب أكثر جدية وفعالية من أنواع الرقابات األخرى



 

 ١٥٢

 : باعتبار نوعيتها-ثالثا
 :وتنقسم إىل

وهي الرقابة اليت تقتصر على مراجعة الدفاتر احلسابية، ومستندات الصرف :  رقابة حسابية-١
حظة مدى تطابق الصرف مع االعتمادات املمنوحة، والتأكد من أن والتحصيل، ومال

  )١٨٦( .اإليرادات قد حصلت وأودعت يف خزانة الدولة
 مدى حتقق األهداف ةوتسمى رقابة األداء، وهي رقابة تتجه حنو مالحظ:  رقابة اقتصادية-٢

  )١٨٧( .االقتصادية واالجتماعية للمجتمع من خالل قيام الدولة بنشاطها املايل
 :االقتصاد اإلسالمييف  الرقابة على املوازنة -ب

إن الرقابة علي سري أمور الدولة اإلسالمية، ومتابعة أحواهلا، وحماسبة املسئولني تعترب من 
لبه وحتصيله، وعما يضرهم جبمسئولية رئيس الدولة، ذلك أنه هو املسئول عما يصلح الرعية 

ال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فاإلمام أ :  يقولفالرسول . لهيبدفعه وتعط
ولذلك فإن  )١٨٨( .احلديث  ....األعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته

صفح األحوال، تأن يباشر بنفسه مشارفة األمور، و(املاوردي يذكر أن من واجبات احلاكم 
ال بلذة أو عبادة، فقد خيون لينهض بسياسة األمة، وحراسة امللة، وال يعول على التفويض تشاغ

  )١٨٩( ).، ويغش الناصحنياألم
ا تتضمنه من جباية وإنفاق تتطلب مراقبة عليها، واختاذ  مبذلك فإن املوازنة العامة للدولةوب

كافة الوسائل واألساليب لذلك، وإنشاء األجهزة واإلدارات اليت تكفل مراقبة تنفيذ املوازنة على 
 . هلاا لسالمة التنفيذ، ووقاية لألموال العامة، وحفظاًالوجه الصحيح، وذلك ضمان



 

 ١٥٣

 أربعة  ولدراسة الرقابة على املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي فإنه ميكن تقسيمها إىل
 :أقسام

 . رقابة ذاتية-١
 . رقابة داخلية-٢
 . رقابة مستقلة-٣
 . رقابة األمة-٤

 :وفيما يلي بيان لكل قسم
 : الرقابة الذاتية-أ

، حيث يراجع اإلنسان  ورقيباًويقصد ا رقابة اإلنسان على نفسه، وجعله منها عليها حسيباً
تصرفاته قبل تنفيذها، فما كان من حق أمضاه، وما كان من واجب أداه، وما كان من تعد أو 

 .تفريط أو خيانة انتهى عنه
كان أم  رئيساًهذه الرقابة بطبيعتها جتري من خالل كل عضو يف اإلدارة احلكومية، 

، يراقب نفسه يف كل ما ، فكل من كان له سلطة يف األموال العامة، جباية أو إنفاقاًمرؤوساً
يتخذ من قرارات بالتحصيل أو بالصرف بأن تكون تلك القرارات يف حدود ما شرعه اهللا 

لحة سبحانه وتعاىل، ويف حدود ما قرره أولو األمر من أنظمة ولوائح، وأن يكون يف قراره مص
 .لألمة، وحفظ ألمواهلا، كما يراقب نفسه يف أداء واجبه على الوجه املطلوب

طالع اهللا سبحانه وتعاىل على اإن اإلسالم يعمل على إجياد هذا النوع من الرقابة بالتذكر ب
 ...  :يقول سبحانه وتعاىل. كل شخص، وعلمه سبحانه بأعمال العباد، ورقابته الدائمة هلم

        .  )ويقول تعاىل )١٩٠:               
     .  )كما يرشد سبحانه وتعاىل عباده إىل حماسبة النفس والنظر  )١٩١

  :فيما قدمت بقوله تعاىل                 
                   .  )١٩٢(  



 

 ١٥٤

الكيس من  :  يوجه األمة إىل حتقيق هذه الرقابة وحماسبة النفس بقولهكذلك فإن الرسول 
. هو العاقل، فالعاقل من حاسب نفسهس والكي )١٩٣( . احلديث دان نفسه وعمل ملا بعد املوت

 )١٩٤( ).حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا: (كما أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يقول
 .والنصوص يف هذا املوضوع كثرية

إن هذه الرقابة ال ميكن إجيادها إال من خالل تربية النفوس على عقيدة اإلميان باهللا وباليوم 
نه إن افلت من أفاملؤمن الذي يعلم . فع لوجود هذه الرقابة واستمرارهااآلخر، فاإلميان هو الدا

 .رقابة البشر وحسام فإنه لن يفلت من حساب اهللا هو الذي يستشعر هذه الرقابة
ولتحقيق هذه الرقابة وضماا يف أمور الدولة والوالية على املسلمني اشترط لتلك الوالية 

قوة واألمانة، فاألمانة هي خشية اهللا ومراقبته، وتولية اختيار األصلح، وهو الذي يتصف بال
    :األصلح مأخوذة من قوله سبحانه وتعاىل               

  ...   )بل إنه إن مل يوجد  )١٩٦( .فإن أداء األمانات يدخل فيه وجوب تولية األصلح هلا )١٩٥
  )١٩٧( .ب السعي يف إجيادهاألصلح وج

م هلذا الكتاب ف كتاب اخلراج هلارون الرشيد قدوألمهية هذه الرقابة فإن أبا يوسف الذي ألّ
مبقدومما جاء . م فيها نصيحة للخليفة، بتذكريه باهللا سبحانه وتعاىل، وختويفه إياهمة عظيمة، قد
اك اهللا ولو ساعة من ربه، فأقم احلق يف ولّوإن الرعاة مؤدون إىل رم ما يؤدي الراعي إىل : (فيها

ار، فإن أسعد الرعاة عند اهللا يوم القيامة راع سعدت به رعيته، وال تزغ فتزيغ رعيتك، وإياك 
كما أن املتصفح هلذا الكتاب جيد أن أبا يوسف يوجه  )١٩٨( ).واألمر باهلوى واألخذ بالغضب

 اجلباية أو اإلنفاق، ففي اختيار وال للصدقة اخلليفة يف كل عمل إىل اختيار األصلح سواء يف
فمر يا أمري املؤمنني باختيار رجل ثقة، أمني، عفيف، ناصح، مأمون عليك وعلى رعيتك : (يقول
 يرتضيهم، ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم، ه مجيع صدقات البلدان، ومره فليوجه فيها قوماًفولّ

وهكذا فإن األمانة والثقة والعفة عن احلرام هي  )١٩٩( ).وأمانام، جيمعون إليه صدقات البلدان
 .دالئل املراقبة الذاتية للنفس



 

 ١٥٥

 رقابة على تنفيذ املوازنة العامة، وااللتزام يف ذلك باحلدود الشرعية أإن هذه الرقابة أكف
واألنظمة والتعليمات الصادرة من أويل األمر، فهذه الرقابة سبيل أمثل إىل تطهري عمليات تنفيذ 

وازنة من االختالسات والسرقات والرشاوى واإلسراف وتبديد املوارد، فإذا اجتمع مع هذه امل
الرقابة القوة يف أداء العمل أي املعرفة واخلربة والدقة فإن كثريا من التجاوزات اليت تقع عند تنفيذ 

 .املوازنة العامة ميكن الوقاية منها
 عنايتها، وعظيم اهتمامها وتشجيعها، ة جلّإن احلكومة اإلسالمية جيب أن تويل هذه الرقاب

فتقيم للعاملني يف جمال تنفيذ املوازنة برامج توجيهية يكون هدفها تقوية هذه الرقابة يف نفوس 
  )٢٠٠( . أسوة حسنة فقد كان يتخول أصحابه باملوعظةالعاملني، ولنا يف رسول اهللا 

 : الرقابة الداخلية-٢
ل إدارة أو مصلحة أو وزارة على نفسها، وكذلك رقابة ويدخل يف هذه الرقابة رقابة ك

بعض اإلدارات التنفيذية املسئولة عن تنفيذ املوازنة العامة على اإلدارات األخرى، مثل رقابة 
 .وزارة املالية أو البنك املركزي على سائر الوزارات واملصاحل األخرى

يف كل إدارة أو مصلحة، وبذلك فإن هذه الرقابة تشمل رقابة كل رئيس على مرؤوسيه 
  )٢٠١( :ويهتم اإلسالم ذه الرقابة وفق حلقات ثالث

 . حتديد القواعد اليت يلتزم ا الرئيس يف اختيار العمال-١
 . واجب الرئيس يف مداومة اإلشراف على ممارسة مرؤوسيه ألعماهلم، وإرشادهم وتوجيههم-٢
 . مراقبة العمال وحماسبتهم عما قدموه من أعمال-٣

:  اإلمارة قال له الرسول ويشهد لألمر األول أن أبا ذر رضي اهللا عنه ملا سأل الرسول 
 ا يوم القيامة خزي وندامةا أمانة، وإيا أبا ذر، إنك ضعيف، وإ... . )٢٠٢(  



 

 ١٥٦

 ألصحابه وتنبيهاته هلم، كما جاء يف توجيهه ملعاذ ويشهد لألمر الثاين توجيهات الرسول 
أما األمر الثالث فيشهد له  )٢٠٣(  .إياك وكرائم أمواهلم :  بعثه إىل اليمن وقوله لهبن جبل ملا

  )٢٠٤( .ة لعماله، كما جاء يف حماسبته البن اللتبيحماسبة الرسول 
فق ووهذه الرقابة من الرئيس على مرؤوسيه ذات كفاءة يف ضبط املوازنة العامة، وسريها 

 وزاجرا قوق الدولة وحقوق الناس، فهي من جهة متثل رادعاًالتنظيمات الصادرة ا وحفظ ح
 يف ترخي الدقة يف تنفيذ املوازنة، ومن جهة لكل من يهم بالتالعب أو التعدي، كما أن هلا أثراً

 .أخرى فإن هذه الرقابة تساعد يف كشف األخطاء ومعاقبة مرتكبيها يف فترة زمنية قصرية نسبياً
 :عدة وسائل تكفل حتقيق الرقابة الداخلية منهاوإىل جانب ما سبق فإن هناك 

 .جتزئة العمل وتوزيعه بني عدة موظفني بطريقة جتعل كل موظف مراقبا على عمل اآلخر) أ
وجود موظف تابع لإلدارة يتوىل املراجعة والفحص بالنسبة للمستندات واحلسابات، وينبه ) ب

ن يف دواوين الدولة اإلسالمية ما وقد كا. رئيس اإلدارة على ما جيده من أخطاء وتعديات
يطالب معامليه حبسابات . يشبه هذا، فقد كان هناك يف كل ديوان كاتب يسمى املستويف

أقاليمهم، وينبه متويل الديوان على ما ينبغي تنبيهه عليه، فهذا املستويف يشبه املراجع الداخلي 
ويوقع عليها، ويربز يف كل إدارة، حيث يراجع كل املستندات واحلسابات والسجالت، 

  )٢٠٥( .األخطاء ويرفعها ملتويل الديوان
وجود موظف تابع جلهة أخرى يتوىل تدقيق ومراجعة احلسابات، وبيان ما فيها من ) جـ

 بعض دواوين الدولة اإلسالمية مثل هذا فقد كان يف ديوان النفقات يفأخطاء، وقد كان 
 بتنظيم حسابات ديوان النفقات إلظهار لبيت املال، يقوم املوظفون فيه) أي قسم(جملس 

  )٢٠٦( .افق أو التخالف بني تلك املستندات واحلساباتوالت



 

 ١٥٧

وقد كان يف الدولة . وجود رقابة على اخلزانة العامة، وضبط ما يدخل فيها وما خيرج منها) د
 اإلسالمية ديوان بيت املال يتوىل مثل هذا، فقد ذكر قدامة بن جعفر أن غرض ديوان بيت

خرج من األموال يف املال حماسبة صاحب بيت املال على ما يرد عليه من األموال وما ي
  )٢٠٧( .وجوه النفقات

وجود مستندات معتمدة للصرف مبوجبها، وهذا ما كان معموال به يف الدولة اإلسالمية ) هـ
ىل حيث يذكر قدامة بن جعفر أن ديوان بيت املال جيب أن يسجل سائر الكتب النافذة إ

وهذه الكتب هي مستندات الصرف وتشبه يف عصرنا احلاضر  )٢٠٨(  بيت املال قبل صرفها،
 .الشيكات املسحوبة على البنك املركزي

االستفادة من كل ما حيقق هدف الرقابة الداخلية إما بتنظيم إداري حيقق كفاءة يف هذه الرقابة ) و
ومما يشهد هلذا أن .  املستحدثةأو بوضع مراحل معينة للصرف أو غري ذلك من األساليب

ألموال املسلمني وحفظا هلا مع أن هذا ن الدواوين ضبطاًعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه دو 
مل يكن متبعا يف الدولة اإلسالمية قبل ذلك، فليس هنا حد لالستفادة من كل أسلوب جديد 

الشريعة اإلسالمية، وال دام هذا األسلوب ال يتعارض مع أحكام  حيقق تلك الرقابة بكفاءة ما
 .يضر مبصاحل املسلمني العامة

وهكذا فإن الرقابة الداخلية هلا أثرها يف مراقبة املوازنة العامة، وهي وإن مل تكن مبفردها 
ا رقابة من السلطة التنفيذية على إ ملا فيها من ثغرات حيث كافية يف حتقيق تلك الرقابة نظراً

سائر أنواع الرقابة األخرى تساعد يف رفع كفاءة الرقابة على املوازنة نفسها، إال أا بتكاملها مع 
 .العامة
 : الرقابة املستقلة-٣

وهي الرقابة اليت تقوم ا أجهزة خاصة مستقلة، وقد كانت الدولة اإلسالمية تم مبثل هذه 
األجهزة ومن هذه  ،الرقابة فأوجدت إدارات وأجهزة للرقابة على حتصيل وصرف األموال العامة

وهي مناذج من املمكن استحداث مرافق رقابية . ديوان الزمام وديوان الربيد وديوان املظامل
 .مشاة هلا



 

 ١٥٨

 :ديوان الزمام)  أ
 هـ، ووىل عليه عمر بن ١٦٢أول من وضع هذا الديوان اخلليفة العباسي املهدي يف عام 

وهو يشبه  )٢١٠( .ا، واإلشراف عليهاوهذا الديوان خيتص بضبط احلسابات، ومراجعته )٢٠٩( .يعزِب
وديوان املراقبة العامة يف اململكة العربية  )٢١١(  يف وظيفته اجلهاز املركزي للمحاسبات يف مصر،

  )٢١٢( .السعودية
وقد كان لكل ديوان من دواوين الدولة زمام خاص، فهناك زمام لديوان اخلراج، وزمام 

وهذا يعين أن ديوان الزمام مل يكن جهة  )٢١٣( ...هكذالديوان النفقات، وزمام لديوان اجليش و
عني من ديوان الزمام رقابة مركزية، بل كان كل ديوان زمام خمتصا جبهة معينة يف الدولة، في

 .مندوبون يف فروع هذه اجلهة
 :ديوان الربيد) ب

 إىل وقد كان ملتويل الربيد مهمتان، إحدامها هي إيصال ما يصدر عن اخلليفة أو الوزير
العمال يف األقاليم، وتلقي ما يرد منهم إىل دار اخلالفة، أما املهمة الثانية فتتمثل يف اإلشراف على 

فقد كان عليه مالحظة العمال والوالة، ومالحظة  )٢١٤( .العمال واملوظفني التابعني للديوان
ديوان الربيد اليت تتوىل أعماهلم املنوطة م، مث يرفع نتائج تلك املالحظات إىل اجلهات العليا يف 

  )٢١٥( .رفع ذلك إىل اخلليفة
هذا ما عهد به عبد اهللا فالن : (لقد نقل قدامة بن جعفر نسخة بعهد والية الربيد جاء فيها

..... مره بتقوى اهللا وطاعتهآأمري املؤمنني إىل فالن بن فالن حني واله أعمال الربيد بناحية كذا، 
، ويستشفيه ج والضياع فيما جيري عليه أمرهم، ويتبعه تتبعا شافياًمر أن يعرف حال عمال اخلراآو

مره أن يتعرف على حال آ وصدقه، ويشرح ما يكتب به منه، و، وينهيه على حقه بليغاًاستشفافاً
عمارة البالد، وما هي عليه من الكمال واالختالل، وما جيري يف أمور الرعية فيما يعاملون به من 

  )٢١٦( ). مفصالً مبيناًفق والعسف، فيكتب به مشروحا ملخصاًاإلنصاف واجلور والر
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من هذا يتبني أن صاحب الربيد كان يكلف برفع تقارير عن سري عمال الدولة يف أعماهلم، 
ومن هؤالء العمال عمال اخلراج واجلباية واملختصون باإلنفاق العام، مما يعين أن ديوان الربيد 

وقد كان لديوان الربيد ما يشبه . ستقلة على دواوين الدولة املختلفةكان يتوىل نوعا من الرقابة امل
  )٢١٧( .املمثلني، حيث كان صاحب الربيد يعني يف كل إقليم وديوان عامال يتوىل مهمة الرقابة

 :ديوان املظامل) ج
والية املظامل يف الدولة اإلسالمية يقصد ا محل الوالة وأصحاب النفوذ يف الدولة بسبب أو 

سب على التناصف ورد املظامل واحلقوق بالرهبة، وزجر املتنازعني من املتجاحدين باهليبة من ن
وذا يتبني أن من ضمن أعمال متويل  )٢١٨( .قبل صاحب السلطة العليا أو ممن يفوض له ذلك
 .املظامل النظر يف املظامل اليت يكون الوالة طرفا فيها

مات يوما عبد امللك بن مروان مث عمر بن عبد ويذكر املاوردي أن أول من أفرد للظال
مث  )٢٢٠( .وقد أوصى أبو يوسف اخلليفة باجللوس للمظامل مرة يف الشهر أو الشهرين )٢١٩( .العزيز

 .أصبح لوالية املظامل ديوان مستقل له تنظيمه اإلداري
مية، فقد ذكر إن ديوان املظامل ميثل جهة رقابة مستقلة على األموال العامة يف الدولة اإلسال

  )٢٢١( :املاوردي أن مما يدخل حتت نظر والية املظامل ما يلي
 النظر يف تعدي الوالة على الرعية، وجور العمال يف اجلباية من الناس، فينظر وايل املظامل فيما -١

ن كان رفع إىل بيت املال أمر الوايل برده، إ يف اجلباية ويرده إىل أصحابه، فاستزاده العمال
 .أخذه العمال ألنفسهم استرجعه منهموإن 

 . النظر يف سري أعمال كتاب الدواوين فيما يثبتونه من أموال املسلمني-٢
 النظر يف تظلم املسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها، فينظر يف الديوان يف فرض العطاء -٣

هم، وإن مل وجيرون عليه، وينظر فيما نقصوه أو منعوه، فإن أخذه والة األمور استرجع من
 .يأخذوه قضوا من بيت املال
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ان السلطنة، فإن وجد فيها ذكر و رد الغصوب السلطانية اليت يتظلم أصحاا، فريجع إىل دي-٤
 .قبضها على مالكها عمل على ذلك وأمر بردها ومل حيتج إىل بينة

يعيد ي حيكم فيها، وئوهذه الرقابة من ديوان املظامل تربز كفاءا يف وجود جهاز قضا
احلقوق إىل أصحاا، فقد ذكر املاوردي أن جملس النظر يف املظامل ال ينتظم إال حبضور مخسة 

  )٢٢٢( :أصناف هم
 . احلماة واألعوان-١
 . القضاة واحلكام-٢
 . الفقهاء-٣
 . الكتاب-٤
 . الشهود-٥

امة بن جعفر وقد بلغ تنظيم أمور ديوان املظامل مبلغا كبريا يف الدولة العباسية، فقد ذكر قد
هذا الديوان سبيله أن يتقلده رجل له دين وأمانة، ويف خلقه : (طرفا من هذا التنظيم حيث يقول

جامعا يعرض على  )٢٢٣(  عدل ورأفة، ليكون ذلك منه نافعا للمتظلمني وأن يعمل جبميع القصص
ع عليها فعل اخلليفة يف كل مجعة، فإذا قعد للناس وكان ممن له صرب على تأمل القصة والتوقي

ذلك، وإال علق صاحب الديوان عليها رقعة فيها لينظر يف اموع، ويوقع على القصة مبا يوجبه 
احلكم، حىت إذا انقضى الس الذي جيلسه اخلليفة أو من يقوم مقامه أخذ مجيع القصص 

فيما ليهم لئال جيري إصصهم، مث دفعت القصص بعد ذلك قمبجموعاا، وأثبتت التوقيعات على 
  )٢٢٤( ).رفع حيلة أو تزوير

 :من هذا النص يتبني أن خطوات سري العمل يف ديوان املظامل كانت كالتايل
 جلميع الشكاوى املقدمة، وتعرض هذه الشكاوى، إما  يعمل صاحب الديوان كشفا جامعاً-١

كما جاءت، أو يقوم صاحب الديوان بتلخيص الشكوى لوايل املظامل الذي يوقع باحلكم 
 .لى ورقة الشكوىع
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 يأخذ صاحب الديوان كل ما مت عرضه ويثبته بأحكامها وأمساء املتظلمني يف سجالت -٢ 
 .الديوان

 . على القضاء فيها تدفع أوراق الشكاوى ألصحاا بعد إثباا لتكون يف أيديهم مستنداً-٣
 الرقابة ومن هذا يتبني أن ديوان املظامل جهاز رقابة يدخل حتت اختصاصه بعض جوانب

على تنفيذ املوازنة، وإىل جانب ذلك فهو جهاز حماكمة لالحنرافات والتعديات على حقوق 
 .الدولة أو على حقوق الناس

إن وجود أجهزة مستقلة للرقابة على تنفيذ املوازنة العامة أمر ضروري لتكميل الرقابة 
ابة يتيح هلذه األجهزة نه من جهة أخرى فإن التخصص يف الرقأالداخلية، وسد ثغراا، كما 

ابتكار األساليب الفعالة يف إحكام الرقابة، ومعرفة أوجه الضعف واخللل يف النظم املالية للدولة 
 إذ ؛وليست هذه األجهزة هي الوحيدة هلذه الرقابة. واللوائح والتعليمات اخلاصة باملوازنة العامة

تصاصات الرقابة بني أكثر من جهة ميكن للدولة اإلسالمية أن توجد أجهزة أخرى، أو توزع اخ
 .تباعها يف هذه الرقابةا لظروفها، وكفاءة الطرق اليت ميكن تبعاً
 : رقابة األمة-٤

لألمة يف الدولة اإلسالمية حق مراقبة رئيس الدولة وسائر والا يف أعماهلم وتصرفام اليت 
وهناك أدلة تدل . ملوازنة العامةوهذا يعين أن لألمة حق مراقبة تنفيذ ا )٢٢٥(  ختص شئون الدولة،

 : على حق األمة يف املراقبة على أعمال الوالة واحلكام منها
وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وبذل النصيحة للوالة واحلكام فاهللا سبحانه ) أ

  :وتعاىل يقول                                     
                              . )والرسول  )٢٢٦ 

 ملن؟ قال هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة -  أي الصحابة- قلنا-الدين النصيحة : يقول
 فالنصيحة ألئمة املسلمني إعانتهم: (قال ابن حجر )٢٢٧(  . املسلمني وعامتهم
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لى ما محلوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عن اهلفوة، ومجع الكلمة عليهم، ع
 )٢٢٨( ).ورد القلوب النافرة إليهم، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم باليت هي أحسن

  )٢٢٩( .وإىل مثل هذا أشار النووي
والعقد الذين هم أهل لقد سبق تقرير وجوب مشاورة اإلمام ألهل احلل : وجوب الشورى) ب

ومما يدخل يف اختصاصات أهل الشورى حماسبة رئيس الدولة  )٢٣٠(  الشورى املمثلني لألمة،
فالشورى تعطي األمة احلق يف  )٢٣١(  وغريه من كبار موظفي الدولة مثل األمراء والوزراء،

ن االحنراف شراف على إدارة شئوا، والرقابة عليها، وهي متثل ضمانة أساسية حتول دواإل
  )٢٣٢( .يف استعمال السلطة

فقد جاء يف خطبة أيب بكر رضي اهللا عنه : ما جاء يف التطبيق اإلسالمي من تقرير هذا احلق) ج
يا أيها الناس فإين وليت عليكم ولست خبريكم، فإن أحسنت فأعينوين : (عند توليه اخلالفة

راقبته، وتقومي مللة اإلسالمية األمة فهذا يبني دعوة رئيس الدو )٢٣٣( ...)وإن أسأت فقوموين
 .سلوكه، باإلعانة عند اإلصابة، والتنبيه عند اخلطأ

اتق اهللا يا : كذلك فإن أبا يوسف يروي أن رجال قال لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
ال . دعه: فقال له عمر رضي اهللا عنه. اسكت فقد أكثرت:  فقال له قائل- فأكثر عليه-.عمر

   )٢٣٤( . يقولوا لنا، وال خري فينا إن مل نقبلخري فيهم إن مل
إن ممارسة رقابة األمة على تنفيذ املوازنة العامة يكون من خالل جملس أهل الشورى الذي 
يعتمد املوازنة، فيكون هلذا الس احلق يف طلب البيانات واملستندات واحلسابات ملراجعتها 

معينة من األعضاء ذوي اخلربة يف هذا اال ومالحظتها، وميكن أن يكون هذا من خالل جلنة 
تكون مهمتها القيام ذه املراقبة، وإطالع الس على نتائج تلك املراقبة، كما ميكن أن تكون 

 .هذه الرقابة من خالل مراجعة احلساب اخلتامي للدولة يف اية الفترة املالية



 

 ١٦٣

لة وجهات التنفيذ، وردع إن هذه الرقابة ذات كفاءة يف ضبط تصرفات مسئويل الدو
 .املخالف، ويزيد من فعالية هذه الرقابة كوا تتم من سلطة مستقلة عن سلطة التنفيذ

 :توقيت الرقابة على املوازنة العامة
سبق بيان أن املوازنة العامة ميكن مراقبة عملية تنفيذها إما بطريقة سابقة على عملية 

 واملعتاد أن ال )٢٣٥( .أن لكل طريقة مزاياها وعيواالصرف، أو بطريقة الحقة على ذلك، وتبني 
 . بإحدى الطريقتني، بل يتم املراقبة على املوازنة بكلتا الطريقتنيىيكتف

ويف االقتصاد اإلسالمي ميكن األخذ بكلتا الطريقتني سويا لتكمل كل منهما األخرى، 
كلتا الطريقتني، إذ إن وتتدارك كل طريقة ثغرات األخرى، هذا وتوجد شواهد تبني األخذ ب

الرقابة على تنفيذ املوازنة هدف جيب مراعاته وحتقيقه بقصد ضبط األموال العامة وحسن 
استخدامها، فأي وسيلة مشروعة لتحقيق الرقابة ميكن األخذ ا يف االقتصاد اإلسالمي ما مل 

ة بني فوائد كل يترتب عليها تفويت مصاحل أهم من مصلحة الرقابة ويكون الضابط هنا املقارن
 الفوائد، فمىت لكطريقة من طرف الرقابة وسلبياا، ومن مث األخذ بأفضل الطرف بناء على ت

كانت الفائدة املتوقعة من طريقة معينة أكرب من سلبياا كان األخذ ذه الطريقة أمراً ممكناً، أما 
 األخذ ذه الطريقة يعد إذا كانت الفوائد قليلة مع وجود سلبيات كثرية يف تلك الطريقة فإن

 الرقابة على قومع ذلك جيب السعي إىل حتسني أساليب وطر. تفويتاً ملصاحل األمة، فينبغي تركها
 .مما حيقق تعظيم فوائدها وتقليل سلبياا. املوازنة

 : الرقابة السابقة-أ
االقتصاد وهي الرقابة اليت تتم قبل تنفيذ املوازنة العامة، وهذه الرقابة جتد سندها يف 

اإلسالمي يف ضرورة اعتماد املوازنة واملوافقة عليها من رئيس الدولة وأهل احلل والعقد، وهذا ال 
شك أنه يشكل رقابة على تنفيذ املوازنة، إذ إن ذلك يستوجب عدم اخلروج عما جاء يف اعتماد 

 املوازنة، إال أن هذه الرقابة رقابة عامة مبنية على
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 فالرقابة )٢٣٦(الرقابة سندا قويا يف وجود الرقابة الذاتية اليت سبق شرحها، كما جتد هذه . التقدير
مما تشمله من خوف العامل من ربه وإميانه باطالعه عليه تعترب محاية لألموال العامة . الذاتية

 .وللموازنة العامة من التالعب يف تنفيذها، فال يعتدي العامل يف اجلباية واإلنفاق
ثل هذه الرقابة يف ضبط اإلنفاق، مبتارخيية عن اهتمام الدولة اإلسالمية كذلك فهناك شواهد 

يذكران ما يدل على ذلك مبينني أن األموال كانت ال خترج إال بالتواقيع ى فاملاوردي وأبو يعل
 أي بعد إجازة من له حق إجازة الصرف، فلزوم التوقيع لصرف املال ميثل رقابة )٢٣٧(النافذة، 

 تنفيذه، كذلك فإن طريقة تنظيم بعض الدواوين، والعمل فيها كان يساعد على على اإلنفاق قبل
وجود مثل هذه الرقابة، وذلك من خالل الفصل بني أعمال اإلدارة وجتزئتها، فقد كان يف ديوان 
اجليش جملسان، أي إدارتان، لكل منهما عمل مستقل، فهناك جملس التقدير وجملس اإلعطاء 

دير خيتص بتحديد رواتب اجلند، وأوقات إعطائهم، وتقدير أرزاقهم، والتفرقة، فمجلس التق
وإحصاء النفقات األخرى اليت جيب صرفها على اجليش، أما جملس اإلعطاء والتفرقة فيختص 

  )٢٣٨(. بتوزيع العطاء أو الرزق على أفراد اجليش مبختلف مراتبهم
 : الرقابة الالحقة-٢

، وهذه قد تكون بعد تنفيذ كل عملية، أو بعد تنفيذ وهي الرقابة اليت تكون بعد التنفيذ
وهذه الرقابة هلا شواهد كثرية يف السنة النبوية . املوازنة العامة جبملتها يف اية الفترة املالية

ة ملا جاء  حاسب ابن اللتبيوالتاريخ اإلسالمي تدل على وجود أصل املراقبة، فالرسول 
عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أبا هريرة ملا قدم مبال  كما حاسب )٢٣٩(. بصدقات بين سليم

  )٢٤١(.  كما أن أبا يوسف يوصي اخلليفة بتفقد أمر العمال وتقصي أخبارهم)٢٤٠(البحرين 
كذلك فإن دواوين الدولة اإلسالمية كانت تعمل بالرقابة على اإليرادات والنفقات بعد 

ة يف ديوان اجليش كان يقوم بالنظر يف اجلرايد، تنفيذها فقد ذكر قدامة بن جعفر أن جملس املقابل
وتصفح األمساء ومنازل األرزاق إلخراج ما يكون من خالف فيما يرد من رفوع املنفقني ويصدر 

  أي أن هذا الس)٢٤٢(. ويرد من الكتب إليهم
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اليت كان يقوم مبطابقة السجالت والكشوفات املرفوعة من املنفقني مبا هو موجود من املستندات 
مت الصرف مبوجبها كما ذكر أن جملس بيت املال كان يقوم مبقابلة ما ثبت يف اخلتمات املرفوعة 

 وهذا )٢٤٣(من ديوان النفقات مبا هو موجود من صكوك وإطالقات وخيرج اخلالف يف ذلك، 
. هيعين أن متويل بيت املال كان يقوم مبطابقة حسابات ديوان النفقات باملستندات املوجودة لدي

 )٢٤٥( وكاتب ديوان بيت املال )٢٤٤(كما يدخل يف هذه الرقابة ما سبق ذكره من عمل املستويف 
  )٢٤٧(.  وديوان الزمام)٢٤٦(ووالية املظامل 

 للحساب ةكذلك فإن الرقابة الالحقة قد تكون بعد اكتمال تنفيذ املوازنة يف شكل مراجع
يما ذكره فولعل .  اإليرادات والنفقات العامةاخلتامي للدولة، ويتم من خالل ذلك مراجعة كافة

 واخلوارزمي شاهداً على وجود احلساب اخلتامي، فقد ذكر اخلوارزمي أن اخلتمة اجلامعة يالنوير
 أي أا كانت تعد كل سنة عن حركة )٢٤٨(. تعمل كل سنة لالستخراج واجلمل والنفقات

 بقائمة االرتفاع، ىكر النويري ما يسم كذلك فقد ذ)٢٤٩(. املقبوضات واملدفوعات يف الديوان
  )٢٥١(.  وهي تعد كاحلساب اخلتامي للدولة)٢٥٠(ويعرفها بأا العمل الشامل لكل عمل 

وختاماً هلذا املبحث ميكن القول إن النظام اإلسالمي يقر املراقبة على تنفيذ املوازنة العامة، 
اعتبار أن هذا حمقق ملقصد احلفاظ على ويقر كل وسيلة مشروعة تؤدي إىل حتقيق تلك املراقبة ب

األموال العامة للمسلمني وهناك من األدلة والشواهد على وجود الرقابة على األموال العامة، 
. وحفظ حق املسلمني وحقوق األفراد من خالهلا ما يبني اعتبارها والعمل ا يف الدولة اإلسالمية

 . حتقيق الرقابة على املوازنة العامةوهذا ما ميكن االستناد إليه واالستفادة منه يف
وتتميز الرقابة يف النظام اإلسالمي مبيزة هامة، هي قيامها على أساس عقدي وأخالقي، 
ووجود رقابة ذاتية من داخل النفس على التصرفات يف األموال العامة، وال شك أن كفاءة هذه 

ن املطلع على األعمال هو اهللا الذي ال الرقابة تفوق كل رقابة باعتبار هذه الرقابة رقابة دائمة، أل
مث بعد ذلك فإن النظام اإلسالمي يرتضي كل ما حتقيق الرقابة . يغيب عنه غائبة سبحانه وتعاىل

 من أساليب وتنظيمات معينة، أو االلتزام
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مبراحل معينة لإلنفاق أو اجلباية ما مل يكن يف هذه األساليب حمذور شرعي، أو تفويت ملصاحل 
 .ولعل يف تكامل أنواع املراقبات فيما بينها ما حيقق مزايا كل نوع ويعاجل مساوئه. املسلمني
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 . ١٣٢ حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص -١٨
 . ٣٤٣ عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص -١٩
 . ٣٤٣ انظر املرجع السابق، ص -٢٠

 .٤٢٨-٤٢٦شريف تكال، األسس احلديثة، مرجع سابق، ص 
 .٥١٦يل، مرجع سابق، ص عبد الكرمي بركات، دراسة يف االقتصاد املا

 . ٢٧٧علي لطفي وحممد العدل، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 .٤٢٦ شريف تكال، األسس احلديثة، مرجع سابق، ص -٢١

 . ٢٧٧علي لطفي وحممد العدل، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 . ١٣٣ حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص -٢٢
 . ٤٢٧ شريف تكال، األسس احلديثة، مرجع سابق، ص -٢٣
 . ٤٢٨ املرجع نفسه، ص -٢٤



 

 ١٦٩

 .١٣٤حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 . ٢٧٨-٢٧٧علي لطفي وحممد العدل، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص 

 .٣٤٣ عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص -٢٥
 . ٤٢٨سس احلديثة، مرجع سابق، ص شريف تكال، األ

 . ١٣٤ حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص -٢٦
 . ١٣٣ املرجع نفسه، ص -٢٧
 . ٤٢٧ احلديثة، مرجع سابق، س شريف تكال، األس-٢٨
 .٤٢٧ املرجع نفسه، ص -٢٩

 . ١٣٤حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 . ٤٢٨جع سابق، ص  شريف تكال، األسس احلديثة، مر-٣٠
 .٤٢٨ املرجع نفسه، ص -٣١

 . ١٣٤حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 . ٤٢٨ شريف تكال، األسس احلديثة، مرجع سابق، ص -٣٢
 . ٤٢٩ املرجع نفسه، ص -٣٣
 . ٤٢١ -٤٢٠ حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص -٣٤
 . ١٣٥ -١٣٤جع سابق، ص  حسن عواضة، املالية العامة، مر-٣٥
 . ٥ املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -٣٦
وانظر حممد أبو . ٢٢٣، ص )١٤٠١ب، ن، (، ٢ عبد الكرمي زيدان، أصول الدعوة، ط -٣٧

 . ١٩٨فارس، النظام السياسي يف اإلسالم، مرجع سابق، ص 
 ). ٣٢ -٢٩( سورة طه، آية، -٣٨
 . ٢٠نية، مرجع سابق، ص  املاوردي األحكام السلطا-٣٩
 .، كتاب اخلراج واإلمارة، باب اختاذ الوزير٣/١٣١ أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، -٤٠

 .٧/١٥٩خر، سنن النسائي، مرجع سابق، آالنسائي، بلفظ 
 .كتاب البيعة، باب وزير اإلمام

 .٦/٧٠أمحد بن حنبل، املسند، مرجع سابق، 
 .١/٦٤ع الصغري، مرجع سابق، وقد حسنه السيوطي، انظر اجلام



 

 ١٧٠

، كتاب فضائل الصحابة، باب قول ٤/١٩٤ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق -٤١
 ...). لو كنت متخذا خليال(: النيب 

 . ٢٣، ٢٢، ٢٠ املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -٤٢
 . ٢٨/٦٨ ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، -٤٣
وسياقة أيامهم وشهورهم على (ولعل املقصود بالعبارة . در ساق، يسوق مص: سياقة-٤٤

هو كيفية جريان صرف تلك االستحقاقات وتكرره إما يوميا أو أسبوعيا أو ) رسومها
 .شهريا أو غري ذلك

 . ١/٤٦٧انظر جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مرجع سابق، مادة سوق، 
سة من كتاب اخلراج وصنعة الكتابة، حتقيق طالل الرفاعي، ط  قدامة بن جعفر، املرتلة اخلام-٤٥

 . ١٣٦، ص )١٤٠٧مكتبة الطالب اجلامعي، : مكة(، ١
 .  مع مالحظة أن هذا ال مينع من استقاللية موازنات بعض املؤسسات-٤٦
 . ١٣٦ قدامة بن جعفر، املرتلة اخلامسة من كتاب اخلراج، مرجع سابق، ص -٤٧
 . ا البحث من هذ١١٢ انظر ص -٤٨
 .  من هذا البحث٢٩ انظر ما سبق ذكره عن اخلرص ص -٥١، ٥٠، ٤٩
 . ١٧٩ املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -٥٢
 اجلوايل مجع جالية وهم أهل الذمة، مسوا بذلك ألن عمر رضي اهللا عنه أجالهم عن جزيرة -٥٣

واملقصود . ٤/٣١٣ مادة جلي، بادي، القاموس احمليط، مرجع سابق،آالعرب، انظر الفريوز
 . هنا جزية أهل الذمة ا

بادي، القاموس احمليط، آانظر الفريوز. مأخوذة من رتب، مبعىن ثبت.  الرواتب هم املقيمون-٥٤
 . ١/٧١مرجع سابق، مادة رتب، 

 النوابت مجع نابت، وهو الغالم الذي جاوز حد الصغر، انظر جممع اللغة العربية، املعجم -٥٥
 . واملقصود هنا من بلغ من أهل الذمة. ٢/٩٠٣ط مرجع سابق، مادة نبت، الوسي

 . خرآ أي انتقل من بلده إىل بلد -٥٦
 . ٢٤٣-٨/٢٤٢ النويري، اية األرب، مرجع سابق، -٥٧
 . ، كتاب الزكاة، باب كم يترك اخلارص٥/٤٢ النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، -٥٨



 

 ١٧١

فقه الذهيب، املستدرك مع التلخيص، مرجع سابق، صحيح اإلسناد ووا: احلاكم وقال
 .، كتاب الزكاة يف الزرع والكرم١/٤٠٢

 .، كتاب الزكاة، باب يف اخلرص٢/١١٠أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، 
 . ، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف اخلرص٢/٣٥الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 

 .٤٣٥ ص  أبو عبيد، األموال، مرجع سابق،-٥٩
 . واألثر صحيح اإلسناد إىل مكحول

ة ذكر والعري. ٣/١٤٧٩انظر عبد الصمد عابد، ختريج األحاديث واآلثار، مرجع سابق، 
 .أبو عبيد عن مالك بن أنس أا النخلة يهب الرجل مثرا للمحتاج

هله أي ة فهي ما جيعل للواطئة وهم املارة والسابلة، أو ما وطأه صاحب الثمرة ألأما الوطي
 .جعلها هلم

 .٤٣٦انظر أبو عبيد، املرجع السابق، ص 
 . ٢٠١، ٥/٢٠٠، النهاية يف غريب احلديث، مادة وطأ، ريابن األث

 . ٢/١٠٧٤ ابن زجنويه، األموال، مرجع سابق، -٦٠
 .، كتاب الزكاة، باب زكاة الزرع والكرم١/٤٠٣ احلاكم، املستدرك، مرجع سابق، -٦١

 . ٤٠٣، ١/٤٠٢لخيص مع املستدرك، ، التيبوقد صححه الذه
 .  من هذا البحث٧٩ سبق بيان معنامها ص -٦٣، ٦٢
 . ٤٠ اخلوارزمي، مفاتيح العلوم، مرجع سابق، ص -٦٤
عبد الفتاح عبد . ١٠، ٧ عبد احلميد القاضي، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص -٦٥

 . ٢٨، ص ١٩٨٣بة اجلالء، مكت: املنصورة(الرمحن، اقتصاديات املالية العامة، 
 . ١٨٥ املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -٦٦
 . ١٨٥ي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص د املاور-٦٧
 .  وما بعدها٣٦٧ سيأيت تفصيل ذلك يف التصور املقترح للموازنة العامة ص -٦٨
 . ١٠٢ حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص -٦٩
 .٣٤٤، ٣٠٨ عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص -٧٠



 

 ١٧٢

 . ٢٨٠علي لطفي وحممد العدل، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 . ٢٩٧ عبد احلميد القاضي، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص -٧١
 .٣٤٥ عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص -٧٢

 . ٢٤٧ -٢٤٦لبطريق، املالية العامة، مرجع سابق، ص يونس ا
شريف تكال، . ٢٩٨ عبد احلميد القاضي، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص -٧٣

 .٤٥٦األسس احلديثة، مرجع سابق، ص 
 .٥٠٦السيد عبد املوىل، املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 . ٢٨١ -٢٨٠ة، مرجع سابق، ص علي لطفي وحممد العدل، اقتصاديات املالية العام

 .٥٠٧ السيد عبد املوىل، املالية العامة، مرجع سابق، ص -٧٤
 . ١٥٨ -١٥٧حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص 

 .٤٥٧ شريف تكال، األسس احلديثة، مرجع سابق، ص -٧٥
 . ٥٠٨السيد عبد املوىل، املالية العالمة، مرجع سابق، ص 

 . ٥٠٨، املالية العامة، مرجع سابق، ص  السيد عبد املوىل-٧٦
 .٤٥٨ شريف تكال، األسس احلديثة، مرجع سابق، ص -٧٧

 .١٦٨حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 . ٣٠٨عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص 

 .١٦٨ حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص -٧٨
 . ٤٥٨مرجع سابق، ص  احلديثة، سشريف تكال، األس

 . ٤٥٧ احلديثة، مرجع سابق، ص س شريف تكال، األس-٧٩
 .٥٠٧ السيد عبد املوىل، املالية العامة، مرجع سابق، ص -٨٠

 .٢٨١علي لطفي وحممد العدل، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 .قة احلكومة جتيز للربملان إجراء ما يراه من تعديالت دون موافريوهناك بعض الدسات

 . ٢٩٩انظر عبد احلميد القاضي، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص 
شريف تكال، . ٣٠٠ عبد احلميد القاضي، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص -٨١

 . ٤٥٧األسس احلديثة، مرجع سابق، ص 
 . ٣٠٠ عبد احلميد القاضي، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص -٨٢



 

 ١٧٣

 .١٧٠ حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص -٨٣ 
 .٥٢٠عبد الكرمي بركات، دراسة يف االقتصاد املايل، مرجع سـابق، ص 

 . ٣٤٤عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 .  من هذا البحث١١٥ نظر ص -٨٤
 .  من هذا البحث٣٠ نظر ص -٨٥
 . ، كتاب اإلميان، باب الدين النصيحة١/٧٤ق،  مسلم، صحيح مسلم، مرجع ساب-٨٦
 . ٢/٣٨، )١٤٠١دار الفكر، ( النووي، شرح صحيح مسلم، -٨٧
: بريوت( دار اإلسالم، يفحقوق األفراد :  عبد الكرمي زيدان، جمموعة حبوث فقهية، حبث-٨٨

 . ١٠٨، ص )١٤٠٢مؤسسة الرسالة، 
 . ٢١٢-٢١١، ص ) هـ١٤٠١ب ن، (، ٣ عبد الكرمي زيدان، أصول الدعوة، ط -٨٩
 .٥١١السيد عبد املوىل، املالية العامة، مرجع سابق، ص -٩٠

 . ٣٤٦عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 .١٨٠ حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص -٩١

 . ٣٤٦عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص 
شريف تكال، . ٢٨٥صاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص  علي لطفي وحممد العدل، اقت-٩٢

 . ٤٦٠األسس احلديثة، مرجع سابق، ص 
 . ٢٨٥ علي لطفي وحممد العدل، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص -٩٣
حسن عواضة، . ٣٠١د احلميد القاضي، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص ب ع-٩٤

 .٢٤١سابق، ص املالية العامة، مرجع 
 . ١١٤حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص 

 .٥١٣ السيد عبد املوىل، املالية العامة، مرجع سابق، ص -٩٥
 . ٤٦١شريف تكال، األسس احلديثة، مرجع سابق، ص 

 .٥١٤-٥١٣ السيد عبد املوىل، املالية العامة، مرجع سابق، ص -٩٦
 .٣٠٣-٣٠٢املالية العامة، مرجع سابق عبد احلميد القاضي، اقتصاديات 

 .٢٨٧-٢٨٦علي لطفي وحممد العدل، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 .٢٢٤ -٢١١حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص 



 

 ١٧٤

 . ٣٤٧مرجع سابق، ص . عادل حشيش، أصول املالية العامة،
 .٣٤٩  عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص-٩٧

 . ٤٦٣شريف تكال، األسس احلديثة، مرجع سابق، ص 
 . ٢٨٨ علي لطفي وحممد العدل، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص -٩٨
 .١٢٤ حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص -٩٩

 .٣٤٩عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 . ٤٦٤جع سابق، ص شريف تكال، األسس احلديثة، مر

 . ٤٦٤ شريف تكال، األسس احلديثة، مرجع سابق، ص -١٠٠
 . ١٠٢ حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص -١٠١
 . ٤٦٤ شريف تكال، األسس احلديثة، مرجع سابق، ص -١٠٢
 . ٣٤٩ عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص -١٠٣
 . ١٢٣زنة العامة، مرجع سابق، ص  حممد عصفور، أصول املوا-١٠٥، ١٠٤
 . ٢٨/٦٨ ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، -١٠٦
 يقسم املاوردي اإلمارة إىل إمارة عامة وإمارة خاصة، ويقسم اإلمارة العامة إىل إمارة -١٠٧

 . ستيالءااستكفاء وإمارة 
 . ٢٧ املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -١٠٨
 .  من هذا البحث٤٥جيه ص  سبق ختر-١٠٩
كتاب . ٣/٤٠ حسن غريب، سنن الترمذي، مرجع سابق، ثحدي:  الترمذي وقال-١١٠

 .الزكاة، باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من األغنياء فترد على الفقراء
 . ٤٩وقد سبق بيان معىن القلوص ص 

سسة الرسالة، مؤ: بريوت(، ١ شوقي دنيا، متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي، ط -١١١
 . ٣٠٦، ص ) هـ١٤٠٤

 . ٢٢٨ -٢٢٧ أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص -١١٢
 . ٢٧١ املرجع نفسه، -١١٣
 .  من هذا البحث٤٥ سبق خترجيه ص -١١٤
 .  من هذا البحث٤٦ سبق خترجيه ص -١١٥
 . ١٧٦ أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص -١١٦
 . ٢٢٨-٢٢٧ املرجع نفسه، ص -١١٧
 . ٢٥٦وسف، اخلراج، مرجع سابق، ص  أبو ي-١١٨



 

 ١٧٥

 .  من هذا البحث٤٥ سبق خترجيه ص -١١٩ 
 .، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم٢/١٢٤ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، -١٢٠

 .، كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة٢/٩٦أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، 
 . ، كتاب الزكاة، باب زكاة اإلبل٥/١٨النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، 

 . ٦/١٦٧ النووي، اموع، مرجع سابق، -١٢١
 . ٢٢٥ أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص -١٢٢
الريس، . ٢/٣، )١٩٧٥مطبعة اإلرشاد : بغداد( الرحيب، فقه امللوك ومفتاح الرتاج، -١٢٣

 . ٢٦١، ص ) م١٩٧٧دار األنصار، (، ٤اخلراج والنظم املالية، ط 
، كتاب ٣/٤٣١حديث حسن صحيح، سنن الترمذي، مرجع سابق، :  الترمذي، وقال-١٢٤

 .النكاح، باب ما جاء يف النهي عن الشغار
 .، كتاب النكاح، باب الشغار٦/١١١النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، 

 . ، كتاب اجلهاد، باب اجللب على اخليل٣/٣٠أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، 
، كتاب الزكاة، باب أين تصدق ٢/١٠٧بو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق،  أ-١٢٥

 . األموال
 . ١/٢٨١ ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، مرجع سابق، مادة جلب، -١٢٦
 . ١/٣٠٣ املرجع نفسه، مادة جنب، -١٢٧
 . ٤/١٥٧ الشوكاين، نيل األوطار، مرجع سابق، -١٢٨
 .نسوبة إىل معافر وهي قبيلة يف اليمن املعافر برود باليمن م-١٢٩

 . ٣/٢٦٢ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، مرجع سابق، مادة عفر، 
، كتاب الزكاة، ٣/٢٠حديث حسن، سنن الترمذي، مرجع سابق، : وقال:  الترمذي-١٣٠

 .باب ما جاء يف زكاة البقر
 .اب زكاة السائمة، كتاب الزكاة، ب٢/١٠١ داود، مرجع سابق، يبأبو داود، سنن أ



 

 ١٧٦

 .، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر٥/٢٦سنن النسائي، مرجع سابق، . النسائي
صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب، املستدرك مع التلخيص، مرجع : احلاكم وقال

 . ، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر١/٣٩٨سابق، 
 . ١/٣٩١، )العريب، ب تدار الكتاب : بريوت( الكتاين، التراتيب اإلدارية، -١٣١
 . ١/٣٨١ املرجع نفسه، -١٣٢
 .  من هذا البحث١٢١ اجلوايل، هي اجلزية وقد سبق بيان معناها ص -١٣٣
 ذكر اخلوارزمي أن اجلريدة يف ديوان اجليش دفتر يسجل فيه أمساء الرجال وأنسام وأجناسهم -١٣٤

 .اء أهل الذمة وجزية كل منهمهنا دفتر يسجل فيه أمس ولعلها. وأوصافهم ومبالغ أرزاقهم
 . ٣٨انظر اخلوارزمي، مفاتيح العلوم، مرجع سابق، ص 

 .  يشبه دفتر اليومية يف عصرنا-١٣٥
 . ٨/٢٤٢ النويري، اية األرب، مرجع سابق، -١٣٦
 . ٢٥٦ أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص -١٣٧
 . ١٧٦ املرجع نفسه، ص -١٣٨
 . ١٧٩ة اخلامسة من كتاب اخلراج، مرجع سابق، ص  انظر قدامة بن جعفر، املرتل-١٣٩
 . ١٨٩ أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص -١٤٠
 . ٢/٣٥١ انظر الطربي، تاريخ األمم وامللوك، مرجع سابق، -١٤١
 . ٢٣٣ أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص -١٤٢
 . ٢٨/٢٤٦ ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، -١٤٣
 . ٢٨/٢٥٩ املرجع نفسه -١٤٤
 . ٢/٥٧٠ الطربي، تاريخ األمم وامللوك، مرجع سابق، -١٤٥
 . ٢١٩ -٨/٢١٨ النويري، اية األرب، مرجع سابق، -١٤٦
 . ١٨٠ قدامة بن جعفر، املرتلة اخلامسة من كتاب اخلراج، مرجع سابق، ص -١٤٧
 . ظلم، كتاب االستقراض، باب مطل الغين٣/٨٥ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، -١٤٨



 

 ١٧٧

 .، كتاب املساقاة واملزارعة٣/١١٩٧مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، 
 . باب حترمي مطل الغين

 . ١٨٥ املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -١٤٩
 .  من هذا البحث٥٤ سبق خترجيه ص -١٥٠
 .  من هذا البحث١٣٤ انظر ص -١٥١
 . ٣٤٧ق، ص  عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع ساب-١٥٢
 . ، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا٣/٥٨ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، -١٥٣
لئن عشت ليأتني الراعي بسرو : (وفيه قول عمر.  من هذا البحث٥٤ سبق خترجيه ص -١٥٤

 ). محري نصيبه مل يعرق فيها جبينه
 . ١٠/١١٠ ابن زجنويه بإسناد صحيح، األموال، مرجع سابق، -١٥٥
 . ١٨٠ املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -١٥٦
 .  من هذا البحث١٣٤ انظر ص -١٥٧
 .  من هذا البحث١٤٦ سبق خترجيه ص -١٥٨
 .٣/١٦٣ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، -١٥٩

 . كتاب الشهادات، باب من أمر بإجناز الوعد
 .  من هذا البحث٥٤ سبق خترجيه ص -١٦٠
 .  من هذا البحث١٣٤ انظر ص -١٦١
كتاب تفسري . ٥/٣٧٨حديث حسن، سنن الترمذي، مرجع سابق، :  الترمذي، وقال-١٦٢

 .القرآن، سورة اادلة
 .اب الطالق، باب الظهارت، ك٢/٢٦٥ داود، مرجع سابق أبو داود، سنن أيب

مرجع  صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب، املستدرك مع التلخيص، :احلاكم، وقال
وتعقبهما األلباين بأن فيه حممد بن إسحاق . ، كتاب الطالق٢/٢٠٣سابق، مسألة الظهار، 

 .بطرقه وشواهده مدلس وقد عنعنه، لكنه صحح احلديث
 . ١٧٩ -٧/١٧٦إرواء الغليل، مرجع سابق، 

 . ١٨٠ قدامة بن جعفر، املرتلة اخلامسة من كتاب اخلراج، مرجع سابق، ص -١٦٣
 .١٨٨األحكام السلطانية، مرجع سابق،  املاوردي، -١٦٤



 

 ١٧٨

 . ٢٥٦، ص ) هـ١٣٨٦مطبعة البايب، (، ٢، األحكام السلطانية، تصحيح حممد فقي، ط ىأبو يعل
 . ١٨٠ انظر قدامة بن جعفر، املرتلة اخلامسة من كتاب اخلراج، مرجع سابق، ص -١٦٥
حسن . ٣٠٦ابق، ص  انظر عبد احلميد القاضي، اقتصاديات املالية العامة، مرجع س-١٦٦

 .٢٤٩عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 .٥٥١حامد دراز، مبادئ االقتصاد العام، مرجع سابق، ص 

 . ١٤٧حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص 
 ٣٥٢ عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص -١٦٨، ١٧٦

 .٥٥٥ع سابق، ص حامد دراز، مبادئ االقتصاد العام، مرج
 . ٢٣، ص )١٩٨٣مؤسسة شباب اجلامعة، : اإلسكندرية. (عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم

 .٢٩٣-٢٩٢ علي لطفي وحممد العدل، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص -١٧٠، ١٦٩
، حممد عصفور، أصول ٣٥٣-٣٥٢عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص 

 . ١٥٣ملوازنة العامة، مرجع سابق، ص ا
حممد . ٣٠٨د القاضي، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص ي عبد احلم-١٧٢، ١٧١

 . ١٥٤عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص 
علي لطفي . ٣٥٤-٣٥٣ عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص -١٧٤، ١٧٣

 .٢٩٤-٢٩٣ املالية العامة، مرجع سابق، ص وحممد العدل، اقتصاديات
 .١٥٧-١٥٦حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص 

 . ٢٥ -٢٤عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص 
 .١٥٧ حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص -١٧٥

 .٣٥٥ق، ص عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع ساب
 . ٥٥٢حامد دراز، مبادئ االقتصاد العام، مرجع سابق، ص 

شريف تكال، . ١٥٨، ١٥٧ حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص -١٧٦
 . ٤٦٥األسس احلديثة، مرجع سابق، ص 

 . ١٥٩ حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص -١٧٧



 

 ١٧٩

 .٥٥٣االقتصاد العام، مرجع سابق، ص  حامد دراز، مبادئ -١٧٩، ١٧٨ 
 . ١٥٩حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص 

 .١٦٠ حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص -١٨٠
 . ٥٥٤حامد دراز، مبادئ االقتصاد العام، مرجع سابق، ص 

شريف تكال، . ٣١٣ ص  عبد احلميد القاضي، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق،-١٨١
 .٤٦٧األسس احلديثة، مرجع سابق، ص 

 .٢٦عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص 
 .٥٥٣حامد دراز، مبادئ االقتصاد العام، مرجع سابق، ص 
 . ٣٥٥عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص 

 .٥٥٣سابق ص  حامد دراز، مبادئ االقتصاد العام، مرجع -١٨٢
 . ٣٥٦عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص 

 . ١٦٠ حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، -١٨٣
 . ٢٥٢ حسن عواضة، املالية العامة، مرجع سابق، ص -١٨٤
شريف تكال، . ٣١٣ عبد احلميد القاضي، اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق، ص -١٨٥

 . ٣٦٧حلديثة، مرجع سابق، ص األسس ا
 .٥٦٠ز، مبادئ االقتصاد العام، مرجع سابق، ص ا حامد در-١٨٦

 . ١٦١ -١٦٠حممد عصفور، أصول املوازنة العامة، مرجع سابق، ص 
 .٣٦٠ عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص -١٨٧

 .٥٦١حامد دراز، مبادئ االقتصاد العام، مرجع سابق، ص 
 . ٢١اوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص عوف الكفر

: ، كتاب األحكام، باب قوله تعاىل٨/١٠٤ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، -١٨٨
         ...اآلية . 

 . ، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل٣/١٤٥٩مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، 
 . ١٥ املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -١٨٩
 . ١ية آ سورة النساء، -١٩٠
 . ٢٨٢ سورة البقرة، آية -١٩١
 . ١٨ سورة احلشر، آية -١٩٢



 

 ١٨٠

 . ، كتاب صفة القيامة٤/٥٥٠حديث حسن، سنن الترمذي، مرجع سابق، :  الترمذي وقال-١٩٣ 
 . ، كتاب صفة القيامة٤/٥٥٠لترمذي، مرجع سابق،  الترمذي تعليقا بصيغة التضعيف، سنن ا-١٩٤
 . ٥٨ سورة النساء، آية -١٩٥
 . ٢٥٣، ٢٨/٢٤٦ ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، -١٩٦
 .  من هذا البحث١٤٣ انظر ما سبق ص -١٩٧
 . ٣٢ أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص -١٩٨
 . ٢٧١، ٢٣٣، ٢٧٧، وانظر أيضا ص ١٧٦ املرجع نفسه، ص -١٩٩
 ، كتاب العلم، باب ما كان النيب ١/٢٥ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، -٢٠٠

 . يتخوهلم باملوعظة
ندوة : أبو ظيب( حممد طاهر عبد الوهاب، الرقابة اإلدارية يف النظام اإلداري اإلسالمي، -٢٠١

 .٢٩٣-٢٩٢، اجلزء األول، ص ) هـ١٤٠٥ صفر ٢٠ -١٨النظم اإلسالمية، 
، ص ) م١٩٧٦دار الفكر العريب، (، ١عيد احلكيم، الرقابة على أعمال اإلدارة، ط وانظر س

٣٩٠ -٣٨٧ . 
 .٣/١٤٥٧ مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، -٢٠٢

 . كتاب اإلمارة، باب كراهية اإلمارة بغري ضرورة
 .  من هذا البحث٤٥ سبق خترجيه ص -٢٠٣
 .  من هذا البحث٤٦ سبق خترجيه ص -٢٠٤
دار الكتاب اللبناين، : بريوت(، ١مود الشني، التنظيم احملاسيب لألموال العامة، ط  انظر حم-٢٠٥

 . ٢٨٦، ٨٩، ص )١٩٧٧
 .١٧٥-١٧٣ انظر قدامة بن جعفر، املرتلة اخلامسة من كتاب اخلراج، مرجع سابق، ص -٢٠٦

، ) تدار الفكر العريب، ب(مرائي، املؤسسات اإلدارية يف الدولة العباسية، احسام الدين الس
 . ٢٣٨ -٢٣٧ص 

 . ١٧٩ قدامة بن جعفر، املرتلة اخلامسة من كتاب اخلراج، مرجع سابق، ص -٢٠٧
 . ١٨٠ املرجع نفسه، ص -٢٠٨



 

 ١٨١

 . ٤/٥٦٤ الطربي، تاريخ األمم وامللوك، مرجع سابق -٢٠٩
 .٤٤٢ سعيد احلكيم، الرقابة على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص -٢١٠

 . ٢٠٤ؤسسات اإلدارية، مرجع سابق، حسام الدين السامرائي، امل
 .٨٠، ٦٢ حممود الشني، التنظيم احملاسيب، مرجع سابق، ص -٢١١

 . ٢٠٥عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص 
 . ١٣٠، ص )جدة، مكتبة اخلدمات احلديثة، ب، ت( حممد نور الدين عبد الرازق، مبادئ علم اإلدارة -٢١٢
 .٤٤٢حلكيم، الرقابة على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص  سعيد ا-٢١٣

 . ٢٤٢حسام الدين السامرائي، املؤسسات اإلدارية، مرجع سابق، ص 
 .٤٣٤ سعيد احلكيم، الرقابة على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص -٢١٤

 .٢٦٨حسام الدين السامرائي، املؤسسات اإلدارية، مرجع سابق، ص 
 . ٣١٢دارية، مرجع سابق، ص حممد طاهر، الرقابة اإل

 . ٣١٧ حممد طاهر، الرقابة اإلدارية، مرجع سابق، ص -٢١٥
 . ٢٠٢-٢٠١ قدامة بن جعفر، املرتلة اخلامسة من كتاب اخلراج، مرجع سابق، ص -٢١٦
 . ٣١٦ حممد طاهر، الرقابة اإلدارية، مرجع سابق، ص -٢١٧
الرياض، مطابع  (١ربية السعودية، ط سعود آل دريب، التنظيم القضائي يف اململكة الع-٢١٨

 .١٧٧، ص ) هـ١٤٠٣حنيفة، 
 . ٦٩وانظر املاوردي األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 

 . ٧٠ املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -٢١٩
 . ٢٣٥ أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص -٢٢٠
  .٧٣-٧١ردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص و املا-٢٢١
 . ٧١ املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -٢٢٢
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 سياسات املوازنة العامة
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 الثالثالفصل 
 سياسات املوازنة العامة

 متهيد
يتناول هذا الفصل بالدراسة سياسات املوازنة العامة من حيث مفهومها وكيفية حتقيقها 

ونظرا ملا لوظائف الدولة وأدوات السياسة املالية من أمهية عند حبث السياسة املالية . ألهدافها
 نتناول هذه املوضوعات بشكل عام وسياسات املوازنة العامة بشكل خاص لذلك فسوف

ومن جهة أخرى فإن طبيعة النظام . بالدراسة قبل الدخول على موضوع سياسات املوازنة
االقتصادي مبا يتضمن من عوامل ذاتية لتحقيق بعض األهداف االقتصادية اليت متثل أهدافا 

اإلجراءات للسياسة املالية تقتضي دراسة تلك العوامل ملا هلا من أثر يف تشكيل حجم ونوعية 
 .املالية اليت حتتاجها الدولة لتحقيق تلك األهداف

 :وعليه فإن هذا الفصل يأيت يف مخسة مباحث على النحو التايل
 .ماهية سياسة املوازنة العامة: املبحث األول
 .وظائف الدولة: املبحث الثاين

 .أدوات السياسة املالية: املبحث الثالث
 .صادي اإلسالمي يف حتقيق االستقراردور النظام االقت: املبحث الرابع

 .سياسات املوازنة العامة: املبحث اخلامس
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 املبحث األول
 ماهية سياسة املوازنة العامة

ا من السياسات املالية اليت هي بدورها جزء من السياسات ءإن سياسة املوازنة العامة تعد جز
ل لتحديد ماهية سياسة املوازنة العامة االقتصادية اليت تتفرع عن السياسة العامة للدولة، وللوصو

 السياسة العامة، مث السياسة االقتصادية، لتحديد مثيستحسن أن يتم حتديد ماهية السياسة أوال، 
 صورة أكثر وضوحا عن يوهذا التدرج يعط. مفهوم السياسة املالية، مث سياسة املوازنة العامة

ها يف إطارها العام، وحيدد موضعها بالنسبة نه من جهة أخرى يتيح فهمأسياسات املوازنة، كما 
 .لغريها من أنواع السياسات األخرى وعالقتها ا

 : املفهوم اللغوي للسياسة-١
السياسة يف اللغة مصدر الفعل ساسيس ،وس. 

وسه،  األمر، يس وساس)١(. ست الرعية سياسة أمرا ويتهاس: قال صاحب القاموس
 .  األمور، والقيام اري فالسياسة تدب)٢(. سياسة، دبره وقام بأمره

 : مفهوم السياسة عند الفقهاء-٢
 ويدخل يف )٣(. داء األمانات، واحلكم بالعدلأبن تيمية السياسة العادلة أا ايصف اإلمام 

هم واختيار األصلح للواليات، كما رياألمانات تولية الوالة، من األمراء، واحلكام، والقضاة، وغ
 .  جباية األموال العامة، وإنفاقهايدخل فيها

فالسياسة العادلة ذا تشمل تنفيذ شرع اهللا يف اتمع اإلسالمي، كما تشمل النظر يف 
شمل جانبا تنفيذيا وهو ت أمورهم مبا ال خيالف ما جاء به الشرع، أي أا ريمصاحل الناس، وتدب

 تطبيق ما جاء به الشرع من أمر وي، كما تشمل 
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فويضياً، وهو يشمل ما فوضه الشرع لإلمام ليديره مبا حيقق مصاحل األمة، ومقاصد جانبا ت
 .الشريعة، وال خيالف قواعدها

ويزيد هذا وضوحا ابن القيم حيث نقل عن ابن عقيل ما يبني خطأ االقتصار يف حتديد معىن 
ياسة إال ما السياسة على ما نطق به الشرع فقط، فيقول ابن عقيل توضيحا لقول من يقول ال س

أي مل خيالف ما نطق به الشرع فصحيح، . إال ما وافق الشرع: فإن أردت بقولك: (وافق الشرع
وإن أردت ال سياسة إال ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة، فقد جرى من اخللفاء 

صاحف  عثمان املقالراشدين من القتل والتمثيل ما ال جيحده عامل بالسنن، ولو مل يكن إال حتري
  )٤(). فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة األمة

فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراها، وإن مل : (وكذلك فقد عرف ابن جنيم السياسة بأا
 فهي ذا تعين التوسعة على احلكام يف أن يتصرفوا يف األمور )٥(). يرد بذلك الفعل دليل جزئي

  )٦(. حيقق مقصود الشرعاملستجدة مبا يقتضي املصلحة العامة، و
وإىل جانب ما سبق فإن للسياسة الشرعية معان خاصة، مثل تغليظ العقوبة، أو أا طريقة 

  )٧(. وهذه املعاين تدخل يف جمملها حتت حتقيق املصاحل. من طرق إثبات احلقوق
 : مفهوم السياسة العامة-٣

خذها الدولة لتحقيق األهداف يقصد بالسياسة العامة جمموعة اإلجراءات واألدوات اليت تت
والسياسة العامة بذلك تشمل كل األهداف العامة . ذات املصلحة املشتركة بني مجيع أفراد اتمع

 فيدخل حتتها اإلجراءات )٨(للمجتمع املسلم والوسائل اليت يراها مؤدية لتحقيق تلك األهداف، 
فاع، ويف اال االجتماعي، ويف جمال اليت تتخذها الدولة يف جمال الشئون اخلارجية، وجمال الد

 . الشئون الداخلية، ويف جمال الشئون االقتصادية
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  )٩(. وبذلك فالسياسة العامة يف اإلسالم تتفق يف مفهومها مع السياسة الضرعية مبعناها العام
 : مفهوم السياسة االقتصادية-٤

رها يف اجلوانب املختلفة، واليت  شئون الدولة وأموريملا كان مفهوم السياسة العامة يشمل تدب
 )١٠(ا من السياسة العامة، ءمنها اجلانب االقتصادي فإن السياسة االقتصادية ذا االعتبار تكون جز

 .فهي تدبري أمور الدولة االقتصادية مبا حيقق األهداف املطلوبة
ضيق، فهي وحيدد بعض الكتاب للسياسة االقتصادية معنيني أحدمها معىن واسع واآلخر معىن 

باملعىن الواسع كل القواعد اليت حتكم عمل السلطات العامة وهي بصدد التدخل يف احلياة 
أما باملعىن الضيق فيقصد ا التدخل املباشر من جانب السلطات العامة يف . االقتصادية للمجتمع

 لالقتصاد  يف املتغريات األساسيةريحركة النظام االقتصادي عن طريق الرقابة املباشرة والتأث
وهي ذا املعىن تنحصر يف السياسات املباشرة كسياسة األجور، واألسعار، واالستهالك . القومي

  )١١(. وتشكل بذلك جانبا واحدا من جوانب التدخل يف احلياة االقتصادية
وتعريف السياسة االقتصادية العامة بأا القواعد اليت حتكم عمل السلطات العامة يف تدخلها 

ياة االقتصادية يتوجه عليه أن السياسات ليست قواعد بقدر ما هي إجراءات لتدبري األمور، يف احل
والسياسات وإن كانت تتحرك ضمن قواعد حمددة وأسس معينة، إال أن هناك فرقا بني 

 . أمورها والقواعد اليت حتكم هذه اإلجراءاترياإلجراءات اليت تتخذها الدولة لتدب
قتصادية بأا اإلجراءات العملية اليت تتخذها الدولة بغية التأثري يف وهناك تعريف للسياسة اال

  )١٢(. احلياة االقتصادية
وبالرغم من أن هذا التعريف يربز دور الدولة يف إجراءات السياسة االقتصادية إال أنه أغفل 

 .دور األدوات يف هذه اإلجراءات
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أا اإلجراءات اليت تتخذها الدولة عن وميكن من كل ما سبق أن تعرف السياسة االقتصادية ب
 .طريق أدوات معينة وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية معينة

القتصادية الشرعية فيمكن تعريفها بأا اإلجراءات االقتصادية اليت تتخذها اأما السياسة 
 .احلكومة اإلسالمية عن طريق أدوات معينة لتحقيق مقاصد الشريعة يف اتمع اإلسالمي

صد الشريعة املتمثلة يف حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال، بترتيب فمقا
أولوياا، الضروريات مث احلاجيات مث التحسينيات يف جانبها االقتصادي متثل أهداف السياسة 

 .االقتصادية اإلسالمية
 : العالقة بني السياسة االقتصادية والنظام االقتصادي-٥

اسة االقتصادية التفريق بينها وبني النظام االقتصادي، وبيان وجه يقتضي توضيح مفهوم السي
 .العالقة بينهما، للتمكن من التمييز بني ما هو من قبيل النظام، وما هو من قبيل السياسة

لقد سبق تعريف السياسة االقتصادية، أما النظام االقتصادي فيعرف بأنه الطريقة اليت يفضل 
وهو ذا يشمل جمموعة اإلجراءات . القتصادية وحل مشاكلها العمليةاتمع اتباعها يف حياته ا

ما ك )١٣(. املؤثرة على االختيار االقتصادي الذي يهدف إىل توجيه املوارد حنو حتقيق األهداف
 .يشمل إىل جانب ذلك كافة املؤسسات واألجهزة اليت متارس النشاط االقتصادي

وقواعد تتطلب فلسفة تربر هذه القواعد، وعقيدة وتتمثل هذه اإلجراءات يف صورة قوانني، 
  )١٤(.  اتمعيفلدى األفراد جتعلهم يطبقوا، وتتجسد فيها العادات والثقافات والقرى السياسية 

أما يف االقتصاد اإلسالمي فإن النظام ال ميثل الطريقة اليت يفضل اتمع اتباعها، بل إن النظام 
قة اليت يتعني على اتمع اتباعها يف حياته االقتصادية، وحل االقتصادي اإلسالمي هو الطري

 وعلى هذا فالنظام االقتصادي يتصل بالسياسة االقتصادية من حيث إنه )١٥(. مشاكلها العملية
 حيدد األهداف الرئيسة للسياسات
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 )١٦(. ضمنها جيب على اتمع االلتزام ا، ووضع سياساته يتاالقتصادية، واحلدود العامة هلا، وال
أي إن النظام يشكل األطر الثابتة، والقواعد العامة، اليت جيب أن تشكل السياسة يف داخلها، أما 
السياسة فتمثل إجراءات حتقيق األهداف العامة للنظام، وهي ختتلف باختالف الظروف 

يل النظام وللتمثيل فإن مسألة تدخل الدولة وحدود ذلك تعترب من قب. واختالف األزمنة واألمكنة
 . تتخذها الدولة وهي بصدد تدخلها فهذه سياسة اقتصاديةيتاالقتصادي، أما اإلجراءات ال

 : مفهوم السياسة املالية-٦
 وميكن تعريفها بأا )١٧(تعترب السياسة املالية أحد أقسام السياسة االقتصادية سالفة الذكر 

  )١٨(. غية حتقيق أهداف معينةتكييف اإلنفاق العام واإليرادات العامة كميا ونوعيا ب
لسياسة املالية بالسياسة االقتصادية عالقة خصوص وعموم، اومن هذا يتبني أن عالقة 

جراءات تتخذها الدولة لتحقيق أهداف إفالسياسة املالية هي مثل أي سياسة اقتصادية، فهي 
من السياسات االقتصادية معينة، وباستخدام أدوات معينة، إال أن السياسة املالية تتميز عن غريها 

مبا يشمل (باألدوات املستخدمة، فاألدوات املستخدمة يف السياسة املالية هي اإليرادات العامة 
والنفقات العامة، وجيمعهما املوازنة العامة، فالسياسة املالية تباشر عن طريق التأثري ) الدين العام

 .عاعلى اإليرادات العامة أو النفقات العامة أو عليهما م
 تتطلب وجود سلطة للدولة متكنها من اختاذ اإليرادات والنفقات ريوال شك أن عملية التأث

  )١٩(. أدوات مالية، أي أن هلا سلطة يف اختاذ ما تراه من تغريات كيفية وكمية فيهما
أما من حيث األهداف فهي ختتلف باختالف النظم االقتصادية، ودرجة النمو والتقدم، 

الية إىل يئة الظروف إلجناح االستثمار اخلاص أمسسياسة املالية يف اتمعات الرفبينما دف ال
ومنوه، وختفيف حدة التقلبات اليت تطرأ على النشاط االقتصادي، فإا يف اتمعات االشتراكية 

 دف إىل حتقيق أغراض النظام املايل يف
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ن السياسة املالية يف الدول املتقدمة إذلك ف ك)٢٠(. تنفيذ اخلطة القومية االقتصادية واالجتماعية
تسعى لتحقيق االستقرار يف االقتصاد القومي، أما يف اتمعات النامية فإن االهتمام ينصب على 

  )٢١(. توفري التمويل الالزم للتنمية االقتصادية
 : تعريف السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي-٧

استخدام الدولة اإلسالمية إليراداا (القتصاد اإلسالمي بأا ميكن تعريف السياسة املالية يف ا
  )٢٢(). ونفقاا لتحقيق أهدافها يف ضوء القواعد واألصول اإلسالمية احلاكمة يف هذا اال

 قدر من السلطة يف يد الدولة ملا تراه من تغيريات يف عملية استخدام روهذا التعريف يعين توف
ة ر فرضنا عدم وجود أي سلطة للدولة يف اختاذ ما تراه من تغيري يف اإلدااألدوات املالية، إذ لو

  )٢٣(. املالية، فإننا لن نكون بصدد سياسة مالية
وهذا التغري يتخذ صورا متعددة، فقد يكون بزيادة بعض اإليرادات أو ختفيضها، وقد يكون 

للنفقات ميكن أن يكون عن بفرض إيراد أو تغيري يف طبيعة بعض اإليرادات، كما أنه بالنسبة 
 . طريق إنقاصها أو زيادا أو تغيري أولوياا وأوجهها

 : العالقة بني السياسة املالية والنظام املايل-٨
إن العالقة اليت سبق بياا بني النظام االقتصادي والسياسة االقتصادية تنطبق على النظام املايل 

رف بأنه النظم والقواعد اليت حتكم عملية إعداد املوازنة،  فالنظام املايل يع)٢٤(. والسياسة املالية
واعتمادها، وتنفيذها ومراقبتها، واستخالص اإليرادات العامة للدولة، واستخدام هذه اإليرادات 

 كما يشمل النظام املايل إىل جانب ذلك املؤسسات واألجهزة اليت )٢٥(. يف عمليات اإلنفاق العام
 أما السياسة املالية )٢٦(. وظائف اليت جيب حتقيقها من خالل هذا النظاممتارس النشاط املايل، وال

 . اإلجراءات احلكومية اليت تتخذ األدوات املالية لتحقيق أهداف معينةيفه
ومن هذا يتبني أن النظام املايل حيدد األغراض واألهداف اليت جيوز أن تتخذ سياسات مالية 

 يت جيب أن تتخذ السياساتلتحقيقها، كما يشكل األطر واحلدود ال
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دد أنواع األدوات املالية وحجمها واألمهية النسبية لكل منها، ومن حياملالية ضمنهـا، أي أنه 
  )٢٧(. جهة أخرى فالنظام املايل يعتمد يف حتقيق أهدافه على السياسة املالية وأدواا

مي السابق ذكرها واليت تقيد إن العبارة األخرية يف تعريف السياسة املالية يف االقتصاد اإلسال
السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي بأا يف ضوء القواعد واألصول اإلسالمية احلاكمة يف هذا 
اال، هذه العبارة تبني اتصال السياسة املالية بالنظام املايل الذي حيدد سلطة الدولة يف اختاذ 

 .مليةإجراءات السياسة املالية، ويضع ضوابط لتلك الع
 : مفهوم سياسات املوازنة العامة-٩

تقدم فيما سبق أن السياسة املالية تعمل على حتقيق أهدافها من خالل األدوات املالية، 
  )٢٨(. وتتمثل هذه األدوات يف اإليرادات العامة والنفقات العامة

، وختتص سياسة هذا وتعد املوازنة العامة البناء والتنظيم الذي جيمع األداتني يف عالقة معينة
 يف مستوى رياملوازنة العامة بأا تقوم على تكييف العالقة بني اإليرادات والنفقات العامة بغية التأث

  )٢٩(. النشاط االقتصادي
ويتم ذلك التكييف تبعا للظروف االقتصادية اليت حتدد األهداف املرجو حتقيقها، فتجعل 

إليرادات العامة العادية ليتحقق ما يسمى بعجز العالقة يف صورة زيادة اإلنفاق العام على ا
املوازنة، أو يف صورة زيادة اإليرادات العامة العادية على النفقات ليتحقق ما يسمى بالفائض، أو 

 .يف صورة التساوي بني اإليرادات والنفقات العامة ليتحقق ما يسمى بتوازن املوازنة
ق من خالل تكييف احلكومة للعالقة بني وعى هذا فسياسة املوازنة هي سياسة مالية تتحق

 .جانيب املوازنة العامة لتحقيق أهداف معينة
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 املبحث الثاين 
 وظائف الدولة

 :تقدمي
 .تعترب األموال العامة وسيلة لتمكني الدولة من القيام بوظائفها املناطة ا
 تضيق، فالعالقة بني هاقوبناء على هذا فإنه باتساع وظائف الدولة تتسع املالية العامة، وبضي

  )٣٠(. حجم املالية العامة ووظائف الدولة عالقة طردية
ونظرا ملا لوظائف الدولة من تأثري يف حتديد أهداف النظام املايل وأهداف السياسة املالية ومن 
مث سياسة املوازنة العامة فإن دراسة هذا املوضوع مهمة لتتضح حدود سياسات املوازنة العامة 

 .نظام املايل اليت ال ينبغي جتاوزهاوأهداف ال
 :وستأيت الدراسة يف هذا املبحث يف مطلبني

 .وظائف الدولة وأهداف النظام املايل يف االقتصاد الوضعي: املطلب األول
 .وظائف الدولة وأهداف النظام املايل يف االقتصاد اإلسالمي: املطلب الثاين
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 املطلب األول
  املايل يف االقتصاد الوضعيوظائف الدولة وأهداف النظام

كان التقليديون ينادون بتحديد دور الدولة يف إطار وظائف معينة، هي الدفاع، واألمن، 
والعدالة، والقيام ببعض األعمال العامة الالزمة للجماعة، وبذلك فقد حتدد عندهم هدف النظام 

لك أصبحت السياسة املالية املايل يف متويل نفقات القيام ذه الوظائف احملددة، وبناء على ذ
  )٣١(. حمايدة، والتوازن يف املوازنة العامة قاعدة جيب االلتزام ا

وبعد حدوث األزمات االقتصادية وانتشار البطالة تغريت النظرة حنو وظيفة الدولة، إذ مل 
ي تعد مقصورة على الوظائف التقليدية السابقة، بل أصبح حتقيق التوازن االقتصادي واالجتماع

وظيفة من وظائف الدولة، فأصبحت الدولة مطالبة بالتدخل يف النشاط االقتصادي لتحقيق ذلك 
د ق و)٣٢(. التوازن، وبذلك فقد اتسعت وظائف الدولة لتشمل وظائف اقتصادية واجتماعية

ة تغريت تبعا لذلك أهداف النظام املايل، والنظرة لإليرادات والنفقات العامة وسياسة املوازنة العام
  )٣٣(. فأصبحت اإليرادات والنفقات العامة أدوات للتوجيه االقتصادي واالجتماعي

  )٣٤(: أما أهداف النظام املايل فأصبحت تتركز فيما يلي
 . احملافظة على االستقرار االقتصادي-١
 . عدالة توزيع الدخل-٢
 . التخصيص الكفء للموارد-٢
 . دعم النمو االقتصادي-٤
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 االقتصادي حتقيق معدل مرتفع من العمالة، واحملافظة على استقرار ويقصد باالستقرار
 االقتصادي، وتوازن ميزان املدفوعات حتت هذا واألسعار، كذلك فإن البعض يدخل حتقيق النم

  )٣٥(. املصطلح
أما عدالة توزيع الدخل فهي هدف مبين على فشل نظام السوق يف حتقيق توزيع عادل 

  )٣٦(. كومة أن تعمل من خالل نظامها املايل على حتقيق ذلكللدخل، لذلك كان على احل
ويتعلق التخصيص الكفء للموارد بتوفري احلكومة للمنتجات اليت ختتلف منافعها االجتماعية 

  )٣٧(. الصافية عن املنافع اخلاصة الصافية مثل الدفاع والتعليم
  )٣٨(. ايل يف األجل الطويلأما النمو االقتصادي فينظر إليه باعتباره هدفا للنظام امل

 السياسة املالية سياسة تدخلية تسعى لتحقيق تلك األهداف، ومن مث - ذا-لقد أصبحت
صبحت أداة من أدوات السياسة املالية، فلم يعد توازن املوازنة هو املبدأ أفإن املوازنة العامة 

اإليرادات والنفقات العامة الواجب االلتزام به، بل أصبحت هناك مرونة يف تغيري العالقة بني 
 .لتحقيق أهداف النظام املايل
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 لثاينااملطلب 
 وظائف الدولة وأهداف النظام املايل يف االقتصاد اإلسالمي

بد من إقامة دولة تنفذ شرائعه،  الدولة جزء من النظام اإلسالمي، فاإلسالم يقرر أنه ال
 أن طبيعة الشريعة اإلسالمية تستلزم ونصوص الكتاب والسنة تدل على هذا، كما. وحتمي مبادئه

  )٣٩(. وهذه قضية مقررة وواضحة ال حتتاج إىل التدليل. ذلك
 مناطة ةوللدولة اإلسالمية وظيفة عام. والدولة تقوم لتحقيق أهداف، وتنفيذ وظائف معينة

  )٤٠(. ا يدخل حتتها وظائف تفصيلية
مية وأثرها على النظام املايل والسياسة وهذا املطلب يتناول بالدراسة وظائف الدولة اإلسال

 .املالية بصفة عامة وسياسات املوازنة العامة بصفة خاصة
 : وظائف الدولة-أوال
 :الوظيفة العامة للدولة اإلسالمية) أ

تتمثل الوظيفة العامة للدولة اإلسالمية يف رعاية مقصد الشريعة يف األمة، فاملقصد العام من 
 )٤١(. لب النفع هلم، ودفع الفساد عنهم العباد يف العاجل واآلجل معا، جيالتشريع هو حتقيق مصاحل

وقد .  املوجودغريأي حتقيق النفع األخروي والدنيوي ألفراد األمة، حبفظ املوجود، وحتصيل 
إا موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة : أشار املاوردي إىل الوظيفة العامة للدولة بقوله عن األمانة

 فحراسة الدين وما يتعلق ا من الدعوة إليه هي حتقيق ملصاحل العباد )٤٢(سة الدنيا، الدين وسيا
ورعاية أمور الدنيا رعاية . ن سياسة الدنيا هي حتقيق ملصاحل العباد الدنيويةإاألخروية، كذلك ف

إن الغرض : (يقول اجلويين. وسائل، فهي مطلوبة لرعاية أمر الدين إذ هو املقصد األساسي
 فاءاستي



 

 ٢٠٢

قواعد اإلسالم طوعاً أو كرهاً، واملقصد الدين، ولكن ملا استمد استمراره من الدنيا كانت هذه 
فاملقصود الواجب بالواليات إصالح دين اخللق الذي : ( ويقول ابن تيمية)٤٣(). القضية مرعية

 يقوم الدين إال مىت فام خسروا خسراناً مبيناً، ومل ينفعهم ما نعموا به يف الدنيا، وإصالح ما ال
فإذا اجتهد الراعي يف إصالح دينهم ودنياهم : ( مث يقول مبينا فضل ذلك)٤٤(). به من أمر دنياهم

  )٤٥(). حبسب اإلمكان كان أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل ااهدين يف سبيل اهللا
باتساع ن مسئولية الدولة ووظائفها تتسع إهذه وظيفة الدولة بشكل عام، وبناء على ذلك ف

والً ملهمة الدولة مش وهذه الوظيفة تعطي )٤٦(. املصاحل وبالتطورات والتغريات يف األوضاع
اإلسالمية، وهذا الشمول ينبع من طبيعة شريعة اإلسالم الشاملة، فوظيفة الدولة يتسع جماهلا 

  )٤٧(. ليشمل كل نواحي احلياة اإلنسانية وفق ما هو مقرر شرعاً
 ية واالجتماعية للدولة اإلسالميةالوظيفة االقتصاد) ب

 هنا باإلشارة ىوسيكتف. يدخل حتت الوظيفة العامة للدولة اإلسالمية وظائف تفصيلية كثرية
 .إىل هذه الوظائف مع تركيز الدراسة على الوظيفة االقتصادية واالجتماعية

لق األول إن الوظائف التفصيلية للدولة اإلسالمية ميكن تقسيمها إىل قسمني رئيسني، يتع
  )٤٨(. منهما حبراسة الدين، ويتعلق الثاين بسياسة الدنيا

ويدخل فيها اجلهاد يف سبيل اهللا، والدفاع عن ديار اإلسالم، والدعوة إىل اهللا، :  حراسة الدين-١
 .وكشف الشبه وقمع البدع

رأ وترجع إىل إدارة شئون الدولة والرعية على وجه حيقق املصلحة، ويد:  سياسة الدنيا-٢
 . لقواعد الشريعةاًاملفسدة، وفق

 :وميكن إمجال الوظائف املتعلقة بسياسة الدنيا يف اآليت
 . الوظيفة األمنية-
 . الوظيفة القضائية-
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 . الوظيفة االقتصادية واالجتماعية-
 . الوظيفة الرقابية-
 . الوظيفة اإلدارية-

يرادات والقيام باإلنفاق العام، وتتمثل الوظيفة االقتصادية للدولة اإلسالمية يف جباية اإل
وكذلك القيام ببعض املشاريع واالستثمارات اهلامة للمجتمع، اليت تتطلب املصلحة تدخل الدولة 
يف القيام ا، كما أن الدولة اإلسالمية مسئولة عن حتقيق مصلحة العباد يف اجلانب االقتصادي 

 .وفق الضوابط الشرعية، وباألساليب املشروعة
اجلباية فإن الدولة مسئولة عن حتصيل الفيء والصدقات وكافة اإليرادات العامة فمن حيث 

جباية الفيء والصدقات على ما (على الوجه املشروع، وقد ذكر املاوردي أن من واجبات اإلمام 
ن اإلنفاق العام على إ كذلك ف)٤٩(). أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غري خوف وال عسف

يد احلقوق الواجبة عليها هو من واجباا، وهو ما أشار إليه املاوردي بقوله مصاحل الدولة، وتسد
تقدير العطايا وما يستحق يف بيت املال من غري سرف وال تقتري، ودفعه يف وقت ال تقدمي فيه (

 وإىل جانب ذلك فإن الدولة مسئولة عن القيام بعملية التنمية االقتصادية يف )٥٠(). وال تأخري
ام، فعلى الدولة أن تعىن باملصاحل واملرافق العامة اليت يسبب إمهاهلا ضرراً على اتمع جانبها الع

 )٥١( .وضعفاً للدولة
  )٥٢(. وميثل الفقهاء هلذه املرافق باملساجد واجلسور والقناطر واألار واملدارس وحنوها
قد حيجم عنها كذلك فإن الدولة مسئولة عن القيام باملشاريع الضرورية للمجتمع، اليت 

األفراد، إما لكرب حجمها، أو عدم خربم ا، أو لقلة عائدها، ويدخل يف هذه املشاريع تلك 
املشروعات األمة اليت تتطلب ضرورة استمرارها، ويكون هناك خماطر كبرية من انقطاعها، 

املتعلقة بتنمية وكذلك األنشطة اليت قد تتطلب املصلحة قيام الدولة ا دون األفراد، مثل األنشطة 
 . وكذلك الصناعات اهلامة مثل صناعة األسلحة والذخائر)٥٣(الثروات الطبيعية، 
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وإىل جانب ذلك فإن للدولة سلطة يف التصرف مبا حيقق مصاحل العباد االقتصادية بصفة 
عامة، كما أن هلا دوراً يف التدخل يف الظروف الطارئة طاملا كان ذلك ضمن اإلطار املشروع، 

 ومما يدخل حتت هذا تدخل الدولة وتأثريها يف سري النشاط االقتصادي )٥٤(. لوسائل الفعالةوبا
 . عن طريق التأثري على املتغريات االقتصادية

وينبغي أن يالحظ أن مباشرة الدولة ألنشطة اقتصادية مباشرة، زراعية كانت أم صناعية 
راد، حىت إن العلماء ذكروا أنه إذا امتنع ليس هو يف األساس من وظيفتها، بل هو من مسئولية األف

ن لويل إأصحاب الصنائع واألعمال، وأرباب احلرف عن القيام بأعماهلم مع حاجة الناس هلا ف
 وعلى هذا )٥٥(. األمر أن جيربهم على ذلك بعوض املثل، ألن العمل حينئذ يصبح فرضاً عليهم

ثل هذه املشروعات إمنا تكون يف حالة فالضابط يف مباشرة الدولة ملشروعات إنتاجية هو أن م
 أو وجود مصلحة )٥٦(عدم إقبال املشروعات اخلاصة على ذلك النشاط مع ضرورته للمجتمع، 

ومع ذلك فإن بعض تلك املشروعات واألنشطة ميكن أن . راجحة يف تبين الدولة لذلك النشاط
 عليها، واالحتفاظ حبقها يف تزك مباشرا لألفراد مع قيام الدولة باملشاركة فيها، واإلشراف

 يف خيرب حني تركها لليهود على النصف من إنتاجها فجعلها يف عوائدها، كما فعل الرسول 
 كذلك فإن عمر بن )٥٧(. أيديهم يديروا بأنفسهم مع االحتفاظ حبق الدولة يف عائد األرض

 كما جاء عن عمر )٥٨(. اخلطاب ملا فتح الفتوح جعل األرض يف أيدي أهلها وأخذ منهم خراجها
بن عبد العزيز أنه كتب إىل عدي أن انظر كل أهل أرض جلوا عن أرضهم فادعهم إليها فإن مل 

 وجاء يف رواية عند )٥٩(. تقدر فاعرضها على املسلمني بالثلث والربع والسدس حىت تبلغ العشر
ا باملزارعة بالنصف، انظر ما قبلكم من أرض الصافية فأعطوه: (حيىي بن آدم أن عمر قال لعامله

ن مل تزرع فأعطوها حىت تبلغ العشر، فإن مل يزرعها أحد إوما مل تزرع فأعطوها بالثلث، ف
 فعمر بن عبد العزيز جعل )٦٠(. فامنحها، فإن مل يزرع فأنفق عليها من بيت مال املسلمني

مور، ويف هذا إشارة خر األآاستغالل األرض لألفراد مقابل العائد للدولة، وجعل إدارة الدولة هلا 
خر اخلطوات، وذلك بعد استنفاد آإىل أن دخول ويل األمر جمال النشاط اإلنتاجي املباشر هو 

  )٦١(. كافة سبل استنهاض اجلهود الفردية



 

 ٢٠٥

واحلقيقة أن دخول الدولة يف جمال اإلنتاج املباشر سواء الصناعي أو الزراعي وإدارته إدارة 
غلب مساوئه على حماسنه، فقد تلتطبيقية املعاصرة إىل عدم جدواه ومر تشري بعض الوقائع اأعامة 

أشار تقرير البنك الدويل للتعمري والتنمية إىل أن املشروعات اململوكة للدولة كثرياً ما كانت 
ستراتيجي يف جمال التصنيع، أرقامها القياسية هزيلة، وأا أخفقت إخفاقا واضحاً يف أداء الدور اإل

عائد املايل هلا أقل بوجه عام من القطاع اخلاص، وأا غالبا ما محلت امليزانيات ن معدالت الأو
خر للبنك إىل أن احلاجة إىل متويل آ ويشري تقرير )٦٢(. العامة، والدين اخلارجي بأعباء باهظة

الثغرات الدائمة بني مدخرات املشروعات اململوكة واستثمارها قد أضافت إضافة كبرية إىل أوجه 
ز العام واملديونية العامة يف البلدان النامية، وأن الدعم املباشر املقدم إىل موازنات املشروعات العج

 ولذلك فإن )٦٣(. اململوكة للدولة قد أدى إىل زيادة أوجه عجز احلكومة املركزية زيادة كبرية
صفيتها، أو كثرياً من الدول الصناعية بدأت يف التخلي عن املشروعات اململوكة للدولة، إما بت

  )٦٤(. حتويلها إىل ملكية خاصة، أو حتويل إدارا إىل إدارة خاصة
وهلذا فتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي مبشروعات عامة إمنا يكون يف جماالت ال تكون 
فيها منافسة للمشروعات اخلاصة، بل يف األنشطة اليت ال تقدم عليها املشروعات اخلاصة مع 

 أما مزامحة الدولة لألفراد يف نشاطهم ومنافستها هلم يف استثمارام فإنه )٦٥(. ضرورا للمجتمع
د أشار ابن خلدون إىل هذا األمر حني أوضح أن قو. يترتب عليه يف الغالب ضرر على األفراد

جتارة السلطان ينتج عنها مضايقة للفالحني والتجار يف شراء احليوان والبضائع، نظرا لعظم مال 
حد منهم حيصل على غرضه، ويدخل على النفوس من ذلك غم أرته، فال يكاد السلطان وكث

  )٦٦(. ونكد
أما الوظيفة االجتماعية فتتمثل بشكل أساسي يف ضمان احلاجات األساسية ملن مل يتمكن 

 .من توفرها بنفسه لظروف وأسباب خارجة عن إرادته
 فالدولة تقوم جبباية الزكاة وتوزيعها ن الزكاة الدولة اإلسالمية من القيام ذه الوظيفة،كّمتو

وبالتأمل يف مصارف الزكاة يتبني أن أغلبها مصارف اجتماعية، مثل الفقراء . على مستحقيها
 وإىل. واملساكني والرقاب والغارمني وابن السبيل



 

 ٢٠٦

جانب ذلك فإن للدولة دوراً هاما يف رعاية مصاحل احملتاجني عند عدم كفاية الزكاة لتغطية تلك 
حلاجات اهلامة، وهي قد تقوم بتمويل تلك املصاحل واإلنفاق على تلك احلاجات يف بعض ا

 بعد أن فتح اهللا عليه الفتوح احلاالت من فائض اإليرادات املوجودة لديها، فقد كان النيب 
أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم، من ترك ماالً فألهله،  : يقضي دين من مات وعليه دين ويقول

هذا فيمن ترك دينا ال وفاء له فإنه : ( قال اخلطايب)٦٧( . ك ديناً أو ضياعاً فإيل وعليومن تر
نه يلزم متويل املسلمني أن يقضي دين من أ )٦٩( كما ذكر ابن بطال )٦٨().  دينه من الفيءىيقض

د كما ق.  وهذا بالطبع عند وجود فائض يف إيرادات الدولة ميكنها من ذلك)٧٠(مات وعليه دين، 
توجد حاالت ضرورة قصوى تستلزم فرض ضرائب على املوسرين لتمويل تلك احلاجات، فقد 
ذكر ابن حزم أن للسلطان أن جيرب األغنياء على أن يقوموا بضرورات فقرائهم عند عدم كفاية 

  )٧١(. الزكاة والفيء
مثل التعليم وإىل جانب ما سبق فإن الدولة اإلسالمية تقوم برعاية بعض املصاحل االجتماعية 

والصحة وحنومها، فإن كان لديها ما يكفي لذلك أنفقت عليه من بيت املال وإال فرضت على 
املستفيدين من هذه اخلدمات ما يغطي تكاليفها، فقد ذكر بعض العلماء أن من مصارف الفيء 

امة تتمثل يف  ومما سبق يتضح أن للدولة اإلسالمية وظيفة ع)٧٢(. كفاية العلماء والفقهاء واملتعلمني
رعاية املصاحل العامة لألمة، الدينية والدنيوية، ويدخل حتت هذه الوظيفة وظائف تفصيلية عديدة، 

 اتساعا لدور الدولة ليشمل كل ما يدخل حتت تلك الوظيفة العامة مىت كان ذلك دوهذا يع
وقد . وج عليهابالوسائل املشروعة، فال ميكن القول بأن للدولة وظائف حمددة ال جيوز هلا اخلر

تبني كيف أن للدولة يف اجلانب االقتصادي واالجتماعي دوراً مهما يف تكميل اجلوانب اليت 
يعجز عنها األفراد مع أمهيتها وضرورا للمجتمع، ويف رعاية املصاحل اليت تكون املصلحة يف قيام 

 كل تصرف، وتدخالً ومع ذلك فإن ذلك كما سبق ال يعين أن للدولة دوراً عملياً يف. الدولة ا
يف كل نشاط، بل قد يقتصر دورها ووظيفتها يف بعض اجلوانب على جمرد الرقابة للتأكد من 

  )٧٣(. سالمة سري النشاط االقتصادي



 

 ٢٠٧

 :أهداف النظام املايل اإلسالمي: ثانياً
على ضوء ما سبق من دراسة وظائف الدولة اإلسالمية، وأا ميكن أن تتسع لتشمل كل ما 

 إن النظام : املصلحة العامة الدينية والدنيوية بالوسائل واألساليب املشروعة فإنه ميكن القولحيقق
املايل اإلسالمي ال يقتصر يف أهدافه على األهداف التقليدية املعروفة، وهي الدفاع، واألمن، 
ان والعدالة، بل ميكن أن تتسع تلك األهداف لتشمل حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية إذا ك

وقد تبني فيما سبق بعض هذه . هناك من الوسائل واألدوات ما يسمح بتحقيق تلك األهداف
األهداف املتمثلة يف قيام الدولة باملشروعات العامة الضرورية أو اليت يكون من املصلحة قصرها 

 .على الدولة
دكتور شوقي دنيا د أمجل القوتعترب أهداف النظام املايل أهدافاً للسياسة املالية اإلسالمية، و

أهداف السياسة املالية يف الدولة اإلسالمية يف ثالثة أهداف، يتعلق األول منها باجلانب الديين، 
 النحو ىوقد أمجلها عل. ب االقتصادي، ويتعلق الثالث باجلانب االجتماعيجلانويتعلق الثاين با

  )٧٤(: التايل
 . حراسة الدين ومحاية القيم-١
 .يص املوارد والطاقات حسن استغالل وختص-٢
 . حسن توزيع الثروات والدخول بني األفراد-٣

وتعترب هذه األهداف أهم أهداف السياسة املالية، إال أنه كما سبق فإن هناك متسعاً ألهداف 
أخرى تدخل حتت الوظيفة العامة للدولة اإلسالمية وهي رعاية املصاحل العامة الدينية والدنيوية 

ارس بطريقة مشروعة، ومن هذه متألدوات املالية املتبعة لتحقيق األهداف مىت كانت الوسائل وا
 .واألهداف احملافظة على االستقرار االقتصادي ودعم النم

ويترتب على ما سبق أن سياسة املوازنة العامة ال يلزم أن تكون حيادية تضمن التوازن بني اإليرادات 
ألهداف االقتصادية واالجتماعية للدولة اإلسالمية، ولو كان ن هلا دوراً يف حتقيق اإوالنفقات العامة، بل 

 .ذلك على حساب التوازن بني اإليرادات والنفقات العامة، وذلك يف حدود الضوابط الشرعية



 

 

  



 

 ٢٠٩

 املبحث الثالث
 أدوات السياسة املالية

رادات ن سياسة املوازنة العامة كما سبق تعريفها تكييف جلانيب املوازنة العامة ومها اإليإ
 .والنفقات، وهذا التكييف يتضمن تعديل العالقة بينهما بني فائض أو عجز أو توازن

وهذا التعديل يستلزم أن تكون هناك أدوات مالية، وليس املقصود بذلك جمرد وجود 
اإليرادات العامة والنفقات العامة، بل إىل جانب ذلك وجود سلطة لدى الدولة يف إحداث 

يف هذه اإليرادات والنفقات بقصد حتقيق أهداف معينة كما سبق بيان تغيريات نوعية وكمية 
  )٧٥(. سة املاليةياذلك عند تعريف الس

يف النظام الرأمسايل احلديث تعترب اإليرادات العامة والنفقات العامة مبختلف أنواعها أدوات 
 .ثار اقتصادية واجتماعية آمالية جيوز اختاذها إلحداث
ايل اإلسالمي أن فرض فرائض مالية وبني وجوها لإلنفاق العام، بعضها ومن طبيعة النظام امل

حمدد وبعضها متروك لنظر ويل األمر مبا حيقق املصلحة، والتساؤل الذي يطرح هنا هل من 
املمكن اعتبار اإليرادات العامة أو النفقات العامة يف النظام اإلسالمي أدوات مالية أم ال؟ إن هذا 

 .ة متأنية للخروج بنتيجة هلذا التساؤل، وهذا هو موضوع دراسة هذا املبحثاألمر يستلزم دراس
 :وتتم معاجلة هذا املوضوع يف مطلبني على النحو التايل

 .اإليرادات العامة ومدى إمكانية اختاذها أدوات مالية: املطلب األول
 .النفقات العامة ومدى إمكانية اختاذها أداة مالية: املطلب الثاين



 

 

  



 

 ٢١١

 لب األولاملط
 اإليرادات العامة ومدى إمكانية اختاذها أدوات مالية

اإليرادات العامة يف النظام املايل اإلسالمي متعددة ويتمثل معظمها يف الزكاة واخلراج 
هنا من حيث إمكانية اختاذ كل منها  واجلزية والعشور والضرائب والقروض العامة، وتتم دراستها

ن الدراسة ستتعرض لإلصدار النقدي أيضاً ومدى إمكانية اعتباره أداة مالية، وإىل جانب ذلك فإ
 .أداة مالية يف النظام اإلسالمي وذلك ملا له من دور يف االقتصاد املعاصر يف حتقيق إيرادات للدولة

 : الزكاة-١
الزكاة فريضة مالية وعبادة خالدة جاء اإلسالم بوجوا، فهل ميكن اختاذها من حيث كوا 

 .أداة مالية؟وما إيرادا عا
 )٧٦(. هناك من يرى أن الزكاة باعتبارها فريضة حمددة اجلوانب ال جمال الستعماهلا أداة مالية

وهناك من يرى أن يف . وهذا يعين أن الزكاة حتقق أهدافها من خالل ثباا وحتديد الشارع هلا
كاة جوانب مرنة تعطي الزكاة جوانب ميكن اختاذ الزكاة من خالهلا أداة مالية، أي أن يف الز

 .للسلطة حرية التحرك والتصرف وفق األهداف اليت يرجى حتقيقها، وسيأيت توضيح هذه اآلراء
ا أداة هلوبالرغم من أن هناك اختالفا يف حتديد تلك اجلوانب اليت ميكن اختاذ الزكاة من خال

 :مالية إال أنه ميكن إمجال هذه اجلوانب فيما يلي
 ).نسبة الواجب(لزكاة مقدار الواجب يف ا) أ

 ).عينا أم نقدا(نوع الواجب ) ب



 

 ٢١٢

 ).تعجيل وتأخري(توقيت اجلباية ) ج
 . دراسة تفصيل هذه اجلوانبيوفيما يل

 ):نسبة الواجب(مقدار الواجب يف الزكاة ) أ
حدد اإلسالم لكل نوع من أنواع األموال الزكوية مقداراً معينا زكاة هلذا النوع، فاإلبل هلا 

ددة، وكذا الغنم والبقر، وسائر األموال الزكوية حددت السنة النبوية ما جيب يف كل فرائض حم
والسؤال هو هل جيوز تغيري املقدار الواجب بغرض حتقيق أهداف معينة؟ هل جيوز جعل . منها

الواجب يف النقدين تارة نصف العشر، وتارة ربع العشر، وتارة العشر كامال على سبيل املثال، 
 .مواجهة تقلبات الدورة االقتصادية، من تضخم وكساد؟وذلك بغرض 

 املعاصرين جبواز ذلك، وأن مقدار الزكاة ميكن أن يتغري تبعاً ينيلقد قال بعض االقتصاد
  )٧٧(. للظروف االقتصادية

وهذا القول على الرغم من ظهور ضعفه، ووضوح بعده، إال أن مبناه يف احلقيقة خطري، 
 إمنا كان من قبيل إدارة شئون الدولة حتديد هذه املقادير من الرسول فهذا الرأي مبين على أن 

 وضعها ال من قبيل التحديد الشرعي وأنه من قبيل السياسة ال من قبيل التشريع، وأن الرسول 
باعتباره رئيسا وحاكما للدولة اإلسالمية ال باعتباره نبيا يوحى إليه، وحسبك ذا هدما للسنة 

 .لشريعةوتغريا ملعامل ا
 :يقول حممد عبد املنان معربا عن رأيه يف جواز تغيري مقدار الواجب يف الزكاة

ال يوجد سبب لالعتقاد أن البنود اليت فرضت عليها الزكاة، واملعدالت اليت حددت هلا، (
ى مطلقا يف ظل اإلسالم، وترى غكان يراد هلا أن ال تتغري بتغري الظروف، ألن باب االجتهاد ال يل

، ولكن املدارس الفكرية أن معدالت الزكاة ال ميكن تغيريها ألا حددت مبعرفة الرسول بعض 
إذا نظرنا إىل روح الزكاة فلن جند أدىن صعوبة يف أن نستنتج أن الدولة اإلسالمية بتحديدها 

  )٧٨(). ملعدل الزكاة إمنا تطبق عنصر املرونة ملواجهة االجتاهات التضخمية يف االقتصاد



 

 ٢١٣

 إال أنه من املهم التنبيه والتحذير من )٧٩(وىل الرد على هذا الرأي بعض الكتاب، ت ولقد
أصول هذه األفكار واآلراء اليت تنظر إىل جوانب تشريعية يف السنة النبوية على أا سياسة 
اقتضتها ظروف الدولة آنذاك وأحواهلا، فما جاء يف السنة ليس تشريعا ولكنه إدارة ينبغي النظر 

 .لروح النص ال شكله، وهدف احلكم ال عينهفيه 
طبق عنصر املرونة ملواجهة تن الدولة اإلسالمية بتحديدها ملعدل الزكاة أإن القول ب

االجتاهات التضخمية يف االقتصاد قول يتناقض حىت مع روح النص وهدفه، لقد حددت الشريعة 
ه هو سد اخللة واحلاجة لبعض مصارف الزكاة مما يتبني معه أن هدف الزكاة اليت شرعت من أجل

 . وليس مواجهة االجتاهات التضخمية يف االقتصاد)٨٠( ،فئات اتمع، ونصرة الدين وتقويته
 حىت جاء الصحابة يطلبون إليه أن يسعر مث قد ثبت أن السعر قد غال على عهد الرسول 

  فهل طبق الرسول )٨١( احلديث  ...إن اهللا هو املسعر القابض الباسط الرازق : هلم فقال
وهو رئيس الدولة اإلسالمية عنصر املرونة يف معدل الزكاة ملواجهة تلك الضغوط التضخمية؟ إنه 

 أو أحدا من اخللفاء الراشدين غري معدالت الزكاة، بل الذي نقل خالف مل ينقل أن الرسول 
 .ذلك كما سيأيت

ىل املستلزمات اليت تترتب على لقد أشار الشيخ القرضاوي يف معرض رده على هذا الرأي إ
األخذ به، وذكر أن من الزم هذا الرأي إلغاء الزكاة إذا عم الرخاء، وكثرت املوارد، وحتققت 

 . فيلزم من هذا هدم عبادة وشعرية إسالمية)٨٢(األهداف املطلوبة بوسائل أخرى غري الزكاة، 
 : ومما ميكن االستدالل به على بطالن هذا الرأي ما يلي

ا جاء يف كتاب أيب بكر رضي اهللا عنه يف فريضة الزكاة، فعن أنس رضي اهللا عنه أن أبا  م-١
لها ئ على املسلمني، فمن سإن هذه فرائض الصدقة اليت فرض رسول اهللا : (بكر كتب هلم

من املسلمني على وجهها فليعط٨٣(...) ها، ومن سئل فوق ذلك فال يعط(  
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 .موال زيادة بغري حق جيوز االمتناع عن إعطائهافزيادة الزكاة على أصحاب األ
  ...إياك وكرائم أمواهلم : نه قال ملعاذ رضي اهللا عنهأ  ما جاء يف احلديث عنه -٢

 معاذاً عن ختري أفضل األموال يف حتصيل ى فالرسول صلى اهللا عليه وسيلم ينه)٨٤(احلديث 
 يف مقدار الواجب الذي قد يصل الزكاة، وهو زيادة يف صفة الواجب، فما حال الزيادة

 باحلصيلة إىل إضعاف الزيادة يف صفة الواجب؟
يقول ابن حجر .  إن اإلسالم ينظر إىل جانب املعطي بالرفق به، وعدم تكليفه مبا جيحف مباله-٣

 أن الزكاة ملواساة الفقراء فال :فيه ترك أخذ خيار املال والنكتة فيه: (يف شرح حديث معاذ
  )٨٥(). جحاف مبال األغنياء إال إن رضوا بذلكيناسب ذلك اإل

وذا يتبني أن مقدار الزكاة ومعدهلا ثابت ال ميكن للدولة اإلسالمية أن تزيد فيه أو تنقص 
منه ألنه تشريع، ومن مث فإن اختاذ الزكاة أداة مالية من خالل نسبتها ومعدهلا أمر غري ممكن ألن 

 .ذلك خيالف طبيعة الزكاة التشريعية
 ):عينا أم نقدا(نوع الواجب ) ب

فرضت الزكاة من جنس األموال املخرجة منها إال ما جاء يف زكاة ما دون اخلمس وعشرين 
 .من اإلبل فإا فرضت من الشياه

وقد اختلف الفقهاء يف جواز إخراج القيمة يف الزكاة بدال من الواجب املنصوص عليه، 
 .فمنهم من منع ذلك ومنهم من أجاز ذلك

 بىن البعض على جواز إخراج القيمة عند بعض الفقهاء أن يف ذلك جماال الختاذ الزكاة وقد
 كما يرى البعض أيضا أنه ميكن عن طريق تغيري نسبة النقدية والعينية )٨٦(أداة من األدوات املالية، 

يف الزكاة إدخال تغيريات على سوق السلع يف كل من العرض والطلب، وإن كانت مناقشتها 
  )٨٧(. اعتبار أا أداة من أدوات السياسة النقديةعلى 
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إن مناقشة هذا املوضوع تقتضي أوال مناقشة إخراج القيمة يف الزكاة، مث مناقشة مدى 
 .إمكانية اختاذ الزكاة أداة مالية من هذا اجلانب

 :إخراج القيمة يف الزكاة
 :اختلف العلماء يف جواز إخراج القيمة يف الزكاة كالتايل

  )٨٨(.  الشافعية واحلنابلة يف ظاهر املذهب واملالكية يف املشهور من إخراج القيمة يف الزكاةمنع
 )٩٠( وهو رواية عن أمحد فيما عدا صدقة الفطر، )٨٩( ،وأجاز األحناف إخراج القيمة مطلقا

  )٩٢(.  كما أنه قول البخاري)٩١(وهو قول الثوري وعمر بن عبد العزيز واحلسن، 
 :عنيأدلة املان

 :استدل املانعون من إخراج القيمة مبا يلي
 صدقة الفطر صاعا من متر أو  ما جاء عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال فرض رسول اهللا -١

وهذا الدليل يتعلق .  فإن عدل املعطي عن ذلك فقد ترك املفروض)٩٣(. صاعا من شعري
 .بزكاة الفطر

  :  وهو وارد بيانا مل قوله تعاىل)٩٤( ، يف كل أربعني شاة شاة  : قول النيب -٢
  ...،ا، واألصل يف األمر الوجوب فتكون الشاة املذكورة هي املأمور . 

 فرض الصدقة على هذا الوجه، وأمر ا أن تؤدى، ففي كتاب أيب بكر رضي اهللا  أن النيب -٣
 وأمر ا أن لصدقة اليت فرضها رسول اهللا هذه ا: (عنه الذي كتبه يف الصدقات أنه قال

يف مخس وعشرين من اإلبل بنت خماض، فإن مل تكن بنت خماض فابن : (، وكان فيه)تؤدى
فإن مل تكن بنت : ( وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها، وقوله)٩٥(). لبون ذكر

 بن لبوناخماض ف
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 مخسا وعشرين ال ختلو عن مالية بنت خماض، ، ولو أراد املال أو القيمة مل جيز ألن)ذكر
 .ن ذكر فإنه لو أراد املالية للزمه مالية بنت خماض دون مالية ابن لبونووكذلك قوله فابن لب

خذ احلب من احلب،  :  أنه قال ملعاذ رضي اهللا عنه ملا بعثه إىل اليمن يب ما جاء عن الن-٤
  )٩٦(.  ن البقروالشاة من الغنم والبعري من اإلبل، والبقر م

 وشاتني أو عشرين قةفإن مل تكن عنده دفع ح :  فيمن وجب عليه جذعة قوله -٥
 وكذا كررها من اجلربان قدرت بعشرين درمها، ولو كانت القيمة جمزية مل )٩٧(. درمها

يقدره بل أوجب التفاوت حبسب القيمة، كما أن القيمة ختتلف باختالف األزمنة فتقدير 
 .قدار معلوم ال يناسب تعلق الوجوب بالقيمةاجلربان مب

 أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقري وشكر اهللا على نعمة املال، واحلاجات متنوعة، فيتبقى -٦
أن يتنوع الواجب ليصل إىل الفقري من كل نوع ما تندفع به حاجاته وحيصل شكر النعمة 

 .باملواساة من جنس ما أنعم اهللا عليه به
حق هللا تعاىل وقد علقه على ما نص عليه فال جيوز نقل ذلك إىل غريه كاألضحية  أن الزكاة -٧

كما أن الزكاة قربة هللا فسبيلها أن يتبع فيها . ملا علقها على األنعام مل جيز نقلها إىل غريها
  )٩٨(. أمر اهللا
 :أدلة ايزين

 :استدل ايزون إلخراج القيمة مبا يلي
   :  قول اهللا سبحانه وتعاىل-١    ....فهو تنصيص على أن )٩٩( ، اآلية 

 ملا ذكر للتيسري على أرباب املواشي ال لتقييد الواجب، املأخوذ مال، وبيان رسول اهللا 
 س منمخيف   :فإن أرباب املواشي تعز فيهم النقود، واألداء مما عندهم أيسر، وقد قال 
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 اإلبل، واملراد يف الشاة ال توجد نيحقيقة للظرف، وع» يف« وكلمة )١٠٠( ...اإلبل شاة
 .قدرها من املال

أمل أكم  :  رأى يف إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب على املصدق وقال أن رسول اهللا -٢
ويف رواية .  فقال الساعي أخذا ببعريين من إبل الصدقة عن أخذ كرائم أموال الناس؟

 . وأخذ البعري بالبعريين إمنا يكون باعتبار القيمة)١٠١(.  فسكت الرسول ارجتعتها ببعريين
ائتوين بعرض ثياب مخيص أو لبيس يف الصدقة مكان :  ما جاء عن معاذ أنه قال ألهل اليمن-٣

 وذلك ال يكون إال )١٠٢(.  باملدينة، أهون عليكم، وخري ألصحاب النيب ريالذرة والشع
 .باعتبار القيمة

ملقصود إغناء الفقري، واإلغناء حيصل بأداء القيمة كما حيصل بأداء الشاة، ورمبا يكون  أن ا-٤
  )١٠٣(. سد اخللة بأداء القيمة أظهر

ن الزكاة حق هللا تعاىل فال جيوز نقل ذلك أوقد ناقش احلنفية قول املانعني من إخراج القيمة ب
 جيز نقلها إىل غريها، ناقشوا ذلك إىل غري املنصوص عليه كاألضحية ملا علقها على األنعام مل

ن الواجب حق هللا تعاىل خالصا، ولكنه مصروف إىل الفقري ليكون كفاية له من اهللا إ: وقالوا
تعاىل عما وعد له من الرزق، فكان املعترب يف الفقري أنه حمل صاحل لكفايته له، خبالف اهلدايا 

عد الذبح قبل التصدق به مل يلزمه شيء والضحايا فإن املستحق فيها إراقة الدم حىت لو هلك ب
  )١٠٤(. وإراقة الدم ليس مبتقوم وال معقول املعىن

أما املانعون من إخراج القيمة فقد ردوا حديث معاذ الذي استدل به ايزون بأنه يف اجلزية 
 جاء  أمر بتفريق الصدقة يف فقرائهم ومل يأمره حبملها إىل املدينة، وحديث معاذبدليل أن النيب 

خذه آ:  إال أن ذلك يرده أنه جاء يف حديث معاذ قوله)١٠٥(. فإنه أنفع للمهاجرين باملدينة: فيه
  )١٠٦(. منكم مكان الصدقة
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قد ذكرنا أنه ال : (ومع ذلك فقد أجاز املانعون إخراج القيمة عند الضرورة، قال النووي
 وقد مثلوا للضرورة )١٠٧(). كن ضرورةجيوز عندنا إخراج القيمة يف الزكاة، قال أصحابنا إذا مل ت

مبن وجب عليه شاة يف مخس من اإلبل أو بنت خماض فلم جيد ذلك وال ابن لبون ال يف ماله وال 
 كما مثلوا هلا مبا إذا ألزمهم السلطان بالقيمة وأخذها )١٠٨(. بالثمن فإنه جيوز له العدول إىل القيمة

 قوما وكان ساعيا على أن يأخذ منهم دراهم فيما جربأ وقال اإلمام مالك يف رجل )١٠٩(. منهم
 عنهم إذا كان فيها وفاء لقيمة ما وجب عليهم ئأرجو أن جتز. وجب عليهم من صدقتهم

  )١١٠(. وكانت عند حملها
وقد توسط اإلمام ابن تيمية فأجاز إخراج القيمة للحاجة ووجه الروايتني عن أمحد بأن ذلك 

هو املنصوص عن أمحد صرحيا فإنه منع من إخراج القيم وجوز وهذا : (كان حسب احلاجة، قال
). يف مواضع للحاجة، لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه فجعلوا عنه يف إخراج القيمة روايتني

واألظهر يف هذا أن إخراج القيمة لغري حاجة وال مصلحة راجحة ممنوع منه، وهلذا : ( ويقول)١١١(
 عشرين درمها ومل يعدل إىل القيمة، وأما إخراج القيمة للحاجة أو  اجلربان بشاتني أوقدر النيب 

 وقد مثل للحاجة مبن باع مثرة بستانه فإنه ال يكلف شراء )١١٢(). املصلحة أو العدل فال بأس به
ر بل جيزيه الدراهم، وكذا من وجبت عليه شاة يف إبله فلم جيد، وكذا إن طلب املستحقون مث

 والذي يبدو أن يف جواز )١١٣(. نفع للفقراءأفع، أو رأى الساعي أن أخذها إعطاء القيمة لكوا أن
 :إخراج القيمة مطلقا نظرا لوجوه

 :األول
أن الواجب يف الزكاة حق من حقوق اهللا وهو منصوص عليه فال يسوغ العدول عن ذلك 

عد كون سد ال أب: (وإن كان سد اخللة مقصوداً يف الزكاة، وقد نقل الغزايل عن الشافعي قوله
اخللة مقصوداً ولكن ال يبعد أيضا كونه مقصودا جبنس مال الزكاة ليحصل للفقراء االستغناء 

  )١١٤(). جبنس مال األغنياء
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 :الثاين
أنه مل يرد بيان من الشارع يف إخراج القيمة بدال من املنصوص عليه مع أنه أمر حمتاج إليه 

ليه ال غريه، ع الشارع فعلم أن الواجب ما نص  البيان عن وقت احلاجة ال جيوز يف حقريوتأخ
 إىل اليمن فأمرين بعثين النيب  : مع أنه ورد جواز أخذ البدل يف اجلزية يف حديث معاذ قال

خذ من كل ثالثني بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعني مسنة، ومن كل حامل ديناراً أو آأن 
ة يف الزكاة جائزة لكانت أوىل بالبيان من اجلزية، إذ  فلو كانت القيم)١١٦( ، )١١٥( ، عدله معافر

 .إن الزكاة عبادة واجلزية ليست عبادة يف حق دافعيها
 :الثالث

 أو عهد اخللفاء الراشدين مع أن أخذها مل ينقل أخذ القيمة يف الزكاة يف عهد الرسول 
 .أيسر يف اجلباية

 :الرابع
 رأى يف القيمة والذي جاء فيه أن النيب أن احلديث الذي استدلوا به على جواز إخراج 

احلديث، ليس صرحيا يف ذلك، فيتطرق إليه االحتمال بأن املصدق أو ... إبل الصدقة ناقة كوماء
  )١١٧(. الساعي أخذ الناقة ببعريين من إبل الصدقة من غري املتصدق

 :اخلامس
تعليقا بصيغة اجلزم إال ن كان رواه البخاري إأن حديث معاذ يف أخذ القيمة مكان الصدقة و

. احلديث:... قال معاذ: أن فيه انقطاعا بني طاوس ومعاذ، فقد رواه البخاري عن طاوس قال
  )١١٨(. واحلديث رواه موصوال ابن أيب شيبة وحيىي بن آدم عن طاوس عن معاذ

 مل اهذا التعليق صحيح اإلسناد إىل طاوس لكن طاوس: (قال ابن حجر عن رواية البخاري
يسمع من معاذ فهو منقطع، فال يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق اجلازم فهو صحيح 

 عنده ألن ذلك ال يفيد إال الصحة إىل من علق عنه وأما
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باقي اإلسناد فال إال أن إيراده له يف معرض االحتجاج به يقتضي قوته عنده وكأنه عضده عنده 
  )١١٩(). األحاديث اليت ذكرها يف الباب

ولعل القول إلخراج القيمة عند الضرورة أو للحاجة هو األقرب للصواب، وإمنا جاز إخراج 
: القيمة لعارض الضرورة أو احلاجة، إذ إن املشقة جتلب التيسري، واحلرج منفي شرعا، يقول تعاىل

                ...ناس هلذا حبديث معاذ ئالست وميكن ا)١٢٠(.  اآلية
  )١٢١().  باملدينةأهون عليكم وخري ألصحاب حممد : (السابق على فرض صحته ألنه قال

وذا يترجح أن األصل عدم جواز إخراج القيمة يف الزكاة، وأن الواجب إخراج ما جاء 
ر احلاجة أو النص به، إال أنه إذا كانت الضرورة أو احلاجة تقتضي إخراج القيمة جاز ذلك بقد

 .الضرورة
 .وبعد هذا هل ميكن اختاذ نسبة العينية والنقدية يف الزكاة أداة مالية؟

إن الذي ينبغي التنبه له أن اخلالف السابق هو يف صحة إخراج الزكاة قيمة، وإجزاء ذلك 
 هناك ما جييز للسلطة أو سعن املتصدق، أي أنه حىت على رأي من يرى جواز إخراج القيمة فلي

: دولة أن جترب صاحب املال على الدفع بالقيمة، وهذا ما صرح به احلنفية، فالسرخسي يقولال
)ا دون الواجب وفضل القيمة وإن اخليار إىل صاحب املال، إن شاء أدى القيمة وإن شاء أدى سن

ا فوق الواجب واسترد فضل القيمة، حىت إذا عني شيئاً فليس للساعي أن يأىب ذلك شاء أدى سن
ن صاحب الشرع اعترب التيسري على أرباب األموال وإمنا يتحقق ذلك إذا كان اخليار لصاحب أل

 وبه يتبني أن اخليار لصاحب املال عند من جييز إخراج القيمة، أما إلزام ويل األمر )١٢٢(). املال
تاب أيب لألفراد بإخراج القيمة نقداً مثالً بدالً من الواجب فال يظهر جواز ذلك، وقد جاء يف ك

 واإللزام بالقيمة سؤال فوق الواجب، فال يلزم )١٢٣( ،)ومن سئل فرق ذلك فال يعط(بكر 
صاحب املال إال مما هو واجب عليه، وذا يتوجه أيضا أن إخراج القيمة للحاجة راجع إىل 

 .صاحب املال وال جيرب على ذلك
يا على أن يأخذ منهم ل أجرب قومه وكان ساعج قال يف رااء يف املدونة أن مالكجوقد 

  عنهم إذا كانئأرجو أن جتز: دراهم فيما وجب عليهم من صدقام
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 ذلك ألن الليث بن سعد ذكر عن أفيها وفاء لقيمة ما وجب عليهم وكانت عند حملها، وإمنا أجز
من الناس من يكره اشتراء صدقة ماله ومنهم من ال يرى بذلك :  بن سعيد أنه كان يقولىيحي

 . فرأوا أن اإلجبار على أخذ القيمة إكراه)١٢٤( سحنون فكيف مبن أكره؟ قال. بأسا
وميكن اآلن تلخيص ما سبق يف أن إخراج القيمة جيوز للحاجة أو الضرورة ويعترب هذا من 

 .حق صاحب املال وال جيرب عليه
ة وبناء على ما سبق يتضح أن الزكاة ال ميكن اختاذها أداة مالية إجبارية من حيث العيني

 :والنقدية يف جبايتها ولكن ميكن اختاذها أداة مالية اختيارية، لسببني
 أن جواز دفع القيمة يف الزكاة مرتبط حباالت الضرورة واحلاجة، وهذه احلاالت مرتبطة إما -١

 .بالتيسري على صاحب املال أو النظر يف حاجة الفقراء
 . يعود إىل اختيار صاحب املال أن إخراج القيمة مكان الواجب عند وجود تلك احلاالت-٢
 ):التعجيل والتأخري(توقيت اجلباية ) ج

 وهناك خالف بني العلماء يف )١٢٥(. الزكاة يف بعض األموال يشترط لوجوا حوالن احلول
 .ها بعدهريجواز تعجيل الزكاة قبل احلول أو تأخ

لذلك .  هذا اجلانبويترتب على هذا اخلالف خالف يف إمكانية اختاذ الزكاة أداة مالية من
لة التعجيل والتأخري أوال، مث يتم بناء على ذلك النظر يف مسألة اختاذ أبد من مناقشة مس فإنه ال

  .الزكاة أداة من أدوات السياسة املالية من هذه اجلهة
 : تعجيل الزكاة-أوال

، )١٢٦(ام احلول ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل جواز تعجيل الزكاة قبل مت
بري والزهري واألوزاعي وإسحاق جدر التعجيل، وهو قول احلسن وسعيد بن قعلى اختالف بينهم يف 

  )١٢٧(. وأيب عبيد
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جاء . ومنع مالك من إخراج الزكاة قبل احلول إال أن يكون قرب احلول أو قبله بشيء يسري
 ويف اإلبل أو يف الزرع أو يف املال لسنة قلت أرأيت الرجل يعجل زكاة ماله يف املاشية(يف املدونة 

إال أن : قال وقال يل مالك. نعم: وهذا قول مالك؟ فقال: قلت. ال: أو لسنتني جيوز ذلك؟ قال
يكون قرب احلول أو قبله بشيء يسري فال أرى بذلك بأساً، وأحب إيل أن ال يفعل حىت حيول 

  )١٢٨(). عليه احلول
هل هي عبادة، أو حق واجب (ن رشد أن الزكاة وسبب اخلالف يف ذلك كما ذكر اب

للمساكني؟ فمن قال عبادة وشبهها بالصالة مل جيز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها باحلقوق 
  )١٢٩(). الواجبة املؤجلة أجاز إخراجها قبل األجل على جهة التطوع

 :أدلة ايزين
 :استدل ايزون للتعجيل مبا يلي

 يف تعجيل أن العباس رضي اهللا عنه سأل رسول اهللا   : عنه ما روى علي رضي اهللا-١
  )١٣٠( . صدقته قبل أن حتل فرخص له يف ذلك

  )١٣١( . إنا قد أخذنا زكاة العباس عام األول للعام :  أنه قال لعمر يب ما رواه علي عن الن-٢
قضاء الدين قبل  أن تعجيل الزكاة تعجيل ملا وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز كتعجيل -٣

  )١٣٢(. حلول أجله، وأداء كفارة اليمن بعد احللف وقبل احلنث
 :أدلة املانعني

ألنه رمبا حيول عليه : ا وقالو)١٣٣(استدل املانعون بأحاديث تعليق وجوب الزكاة باحلول 
  )١٣٤(. احلول وقد تلف ماله، وقد يستغين الذي أخذها قبل حلوهلا فال يكون من أهلها
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واستدلوا . ن احلول أحد شرطي الزكاة فلم جيز تقدمي الزكاة عليه كالنصابأتدلوا بكما اس
 وشبهوا الذي يعجل زكاته مبن )١٣٥(. ن الزكاة عبادة هلا وقت ال جيوز تقدميها عليه كالصالةأب

  )١٣٦(. صلى الظهر قبل زوال الشمس
 :وقد أجاب ايزون على أدلة املانعني مبا يلي

عليق الوجوب باحلول ليس يف التسليم ا ما ينايف صحة التعجيل، ألنه ليس  أن أحاديث ت-١
  )١٣٧(. هناك نزاع يف أن الوجوب متعلق باحلول وإمنا الرتاع يف اإلجزاء قبله

 االستدالل بأن احلول أحد شرطي الزكاة فلم جيز تقدميها عليه كالنصاب غري مسلم؛ ألن -٢
ا على سببها فأشبه تقدمي الكفارة على اليمن، وكفارة تقدمي الزكاة قبل النصاب تقدمي هل

القتل على اجلرح وألنه بتقدميها على النصاب يكون قد قدمها على الشرطني، أما تعجيلها 
  )١٣٨(. فتقدمي هلا على شرط واحد وهو احلول فافترقا

قا باإلنسان ن الوقت إذا دخل رفأن للزكاة وقتا ال جيوز تقدميها عليه أجيب عنه بأ القول ب-٣
جل، وأداء زكاة املال الغائب مع ؤك االرتفاق به، كتعجيل الدين املتركان له أن يعجله، وي

 وأما قياس الزكاة على الصالة فهو قياس مع النص، وال قياس مع )١٣٩(. د يكون تالفاقأنه 
عبد حمض، والتوقيت فيهما غري معقول فيجب أن ت كما أن الصالة والصيام )١٤٠(. النص

  )١٤١(. يقتصر عليه
أما األحاديث اليت استدل ا ايزون للتعجيل فإن يف طرقها مقاال، إال أن ابن حجر بعد أن 

وليس ثبوت هذه القصة يف تعجيل صدقة العباس ببعيد يف النظر مبجموع : (ساق هذه الطرق قال
بعث رسول  : ل هريرة قايب ومما يعضد ذلك ما جاء يف صحيح مسلم عن أ)١٤٢(). هذه الطرق

. منع ابن مجيل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول اهللا :  عمر على الصدقة فقيلاهللا 
ما ينقم ابن مجيل إال أن كان فقرياً فأغناه اهللا، وأما خالد فإنكم تظلمون : (فقال رسول اهللا 

  )١٤٣( . ا معهاعتاده يف سبيل اهللا، وأما العباس فهي علي ومثلهأخالداً، قد احتبس أدراعه و
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   )١٤٤(.  الصواب أن معناه تعجلتها منه:  ومثلها معهايهي عل : قال النووي يف بيان قوله 
أربعة أمور،  د بأحدضكذلك فقد ذكر النووي أن الشافعي حيتج باحلديث املرسل إذا اعت

 مث قال قول بعض الصحابة، أو أكثر العلماء به،بهي أن يسند من جهة أخرى، أو يرسل، أو 
نه روي إوقد وجد يف هذا احلديث املذكور عن علي رضي اهللا عنه األمور األربعة، ف: (النووي

يف الصحيحني معناه، وروي هو أيضا مرسال ومتصال، وقال به من الصحابة ابن عمر، وقال به 
، .به فحصلت ذا الدالئل املتظاهرة على صحة االحتجاج )١٤٥(أكثر العلماء كما نقله الترمذي 

  )١٤٦(). واهللا أعلم
وذا يتبني أن القول بصحة تعجيل الزكاة هو القول الراجح إن شاء اهللا لثبوت الدليل يف 

وكما سبق فإن هناك خالفاً بني القائلني بصحة التعجيل يف القدر الذي يصح . جواز ذلك
لتعجيل دون التعجيل معه، هل هو حول أو حوالن أو أكثر؟ إال أنه يكفي هنا تقرير صحة ا

 .الدخول يف ذلك اخلالف
هل صحة تعجيل الزكاة يعين إمكانية اختاذ : وبعد ثبوت صحة التعجيل يتوجه السؤال التايل

 الزكاة أداة مالية يف يد الدولة اإلسالمية؟
 اختيار إن النظرة الفاحصة تبني أن التعجيل رخصة لصاحب املال، فهو بذلك راجع إىل

يه الزكاة، فله أن يعجل زكاته بناء على تسويغ الشارع له يف ذلك، صاحب املال اليت وجبت ف
وعلى هذا قد جرى اخلالف، فاخلالف السابق إمنا . وله أن ال يعجل وأن يؤدي الزكاة يف وقتها

وبناء على هذا ال ميكن إلزام الدولة . هو يف جواز التعجيل وإجزاء الزكاة املعجلة من عدم ذلك
ته سنتني أو ثالثاً أو أكثر على سبيل املثال، ألن ذلك فيه إجياب شيء صاحب املال بتعجيل زكا

مل جيب عليه، وإلزام مبا ال يلزم، إذ الواجب يف حقه زكاة السنة اليت قد مضت، أما زكاة السنة 
 :أو السنوات القادمة فال يلزم ا قبل انقضائها، ويدل على ذلك أمور

ز التعجيل جاء فيه أن العباس هو الذي سأل الرسول  احلديث الذي جاء يف االستدالل جلوا-١
 ،فالتعجيل مل يكن إلزاماً من الرسول )١٤٧( يف ذلك بل كان  
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 : قالترخيصا للعباس، وال ينايف هذا ما جاء يف الرواية األخرى أن الرسول 
 إنا قد أخذنا زكاة العباس عام األول للعام . )ة على  إذ ليس يف هذه الرواية دالل)١٤٨

 .أن ذلك كان على وجه اإللزام واإلجبار، بل إن الرواية األوىل تعضد عدم اإللزام يف ذلك
ن له أن يسوغ من إن األجل إذا دخل يف الشيء رفقاً باإلنسان فإ: ( ما ذكره اخلطايب بقوله-٢

ه،  فاألجل يف الزكاة ارتفاق من حق اإلنسان، فيجوز له ترك)١٤٩(). حقه ويترك االرتفاق به
 .وباملقابل جيوز له التمسك به ألنه حقه

 ما ذكره ابن رشد يف توجيه قول ايزين للتعجيل من أن من شبهها باحلقوق الواجبة املؤجلة -٣
 . فالتعجيل تطوع من جهة املالك)١٥٠(. أجاز إخراجها قبل األجل على جهة التطوع

اة مالية إجبارية تلزم الدولة األفراد وبناء على ذلك فإن التعجيل يف الزكاة ال ميكن اختاذه أد
 .به، لكن ميكن أن تكون أداة اختيارية تتخذها الدولة برضا أصحاب األموال

 : تأخري الزكاة-ثانياً
 أن الزكاة ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة والكرخي من احلنفية إىل

  )١٥١(. واجبة على الفور وال جيوز تأخريها
  )١٥٢(. أا على التراخي، أي أا ال جتب على الفور بل جيوز تأخريها  إىل أكثر احلنفيةوذهب

  )١٥٣(وأصل هذه املسألة هل األمر املطلق عن الوقت يقتضي الفور أو ال يقتضيه؟ 
فمن ذهب إىل أن األمر املطلق ال يقتضي الفور ذهب إىل أن الزكاة واجبة على التراخي 

 . املطلق يقتضي الفور ذهب إىل أن الزكاة واجبة على الفورومن قال بأن األمر
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وذهب الشافعية إىل أن الزكاة واجبة على الفور؛ ال ألن األمر يقتضي ذلك بل ألن حاجة 
املستحقني ناجزة، وألنه حق لزمه وقدر على أدائه، ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة 

  )١٥٤(. األصناف
حلنفية، فبعد أن ذكر أن املختار يف األصول أن مطلق األمر ال واختار ذلك ابن اهلمام من ا

والوجه املختار أن األمر بالصرف إىل الفقري معه قرينة الفور، : (يقتضي الفور وال التراخي قال
وهي أنه لدفع حاجته، وهي معجلة فمىت مل جتب على الفور مل حيصل املقصود من اإلجياب على 

  )١٥٥(). وجه التمام
ولو سلمنا أن مطلق األمر ال يقتضي الفور : (ار إىل مثل هذا ابن قدامة حيث قالوقد أش

 إذ لو جاز التأخري هاهنا ألخره مبقتضى طبعه ثقة منه - يقصد وجوب الزكاة-القتضاه يف مسألتنا
 بأنه ال يأمث بالتأخري، فيسقط عنه باملوت، أو تلف ماله، أو بعجزه عن األداء، فيتضرر الفقراء، وألن
هاهنا قرينة تقتضي الفور، وهو أن الزكاة وجبت حلاجة الفقراء، وهي ناجزة فيجب أن يكون 

  )١٥٦(). الوجوب، وألا عبادة تتكرر فلم جيز تأخريها إىل وقت وجوب مثلها كالصالة والصوم
وقد أجاز القائلون بوجوب الزكاة على الفور تأخريها لسبب مثل عدم التمكن من 

أو خشية الضرر كأن خيشى أن يطالبه الساعي ا بعد إخراجها فيجوز تأخريها  )١٥٧( ،إخراجها
  )١٥٨(. ن أخرها شيئاً يسرياً ليدفعها إىل من هو أحق اإلدفعها إىل الساعي، وكذا 

والذي يظهر بعد هذا أن القول بوجوب الزكاة على الفور هو األوىل حتقيقاً ملقصود الزكاة 
ن األمر املطلق ال يقتضي الفور ذهب إىل أن أيما وأن بعض القائلني ببسد حاجة احملتاجني ال س

قرينة سد حاجة احملتاجني ودفعها تقتضي وجوب الزكاة على الفور، مث إن الشواهد الكثرية على 
فيتبني بذلك أن .  واخللفاء الراشدين السعاة كل عام جلباية الزكاة تعضد ذلكبعث الرسول 

 .ها عن وقت وجواري جيوز تأخاألصل يف الزكاة أنه ال
ولكن السؤال اآلن هو هل جيوز لويل األمر أن يؤخر جباية الزكاة يف سنة من السنوات 

 ملصلحة معينة كقحط أو جماعة؟ وعلى فرض جواز ذلك فهل يدل هذا
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 .اجلواز على إمكانية اختاذ الزكاة أداة مالية بتأخري جبايتها عند حصول كساد أو ركود؟
 اإلمام جباية الزكاة لعذر أو ألزمة تصيب الناس، وخص ريابلة وأبو عبيد جواز تأخذكر احلن

  )١٥٩(. أبو عبيد ذلك بصدقة املواشي
  )١٦٠(: واستدلوا لذلك مبا يلي

ض من يلمز عب:  بالصدقة فقالأمر رسول اهللا  :  ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه قال-١
فخطب : قال. عباس بن عبد املطلب أن يتصدقوامنع ابن مجيل وخالد بن الوليد وال

رسول اهللا فكذب عن اثنني، عن العباس وخالد، وصدق على ابن مجيل، مث قال رسول 
ما نقم ابن مجيل إال أنه كان فقرياً فأغناه اهللا من فضله ورسوله، وأما خالد بن : (اهللا 

:  وقال غريه- يف سبيل اهللادهتالوليد فإم يظلمون خالداً، إن خالداً احتبس أدراعه وأع
 فالشاهد )١٦١( . )فهي عليه ومثلها معها: (وأما العباس عم رسول اهللا :  قال-وعتاده

فأما العباس فصدقته   :فقول النيب : (قال أبو عبيد). فهي عليه ومثلها معها: (قوله 
  )١٦٢(). ه يأخذه منه يبني لك أنه قد كان أخرها عنه، مث جعلها ديناً علي عليه ومثلها معها

يب ذباب أن عمر أخر أ ما جاء عن عمر رضي اهللا عنه أنه أخر الصدقة عام الرمادة، فعن ابن -٢
عقل عليهم عقالني، فاقسم فيهم أ: الصدقة عام الرمادة قال فلما أحيا الناس بعثين فقال

  )١٦٣(. عقاال، وائتين باآلخر
صدقة ومثلها  فهي عليه(والنسائي بلفظ أما حديث أيب هريرة فقد جاء عند البخاري 

 إن الرسول ألزمه تضعيف : فقيل)١٦٤().  ومثلها معهايفهي عل(وجاء عند مسلم بلفظ ). معها
 إن : وقيل)١٦٦(.  التزم بإخراج ذلك عنهن الرسول إ : وقيل)١٦٥(. صدقته ليكون أرفع لقدره

ني، أو هو عجل صدقة عامني، أي هي عندي قرض ألنين استسلفت منه صدقة عام) علي(معىن 
  )١٦٧(. يف الرواية األخرى لرسول اهللا ) عليه(فيكون ضمري 
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 الزكاة، بل احتمال أن ريوعلى هذا فحديث أيب هريرة ليس صرحيا يف داللته على تأخ
فهي علي (املقصود به تعجيل زكاة العباس هو األقرب، حيث يعضد هذا االحتمال رواية مسلم 

 يف حبث قكما يعضده ثبوت قصة تعجيل زكاة العباس يف روايات أخرى كما سب). ومثلها معها
  )١٦٨(. تعجيل الزكاة

وأما األثر الوارد عن عمر يف تأخري الزكاة عام الرمادة فقد رواه أبو عبيد وابن زجنويه من 
طريق حممد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة كما رواه ابن سعد عن حممد بن عمر الواقدي 

فإسناد أيب عبيد وابن زجنويه فيه ضعف بسبب حممد بن إسحاق، قال عنه ابن . خرينآين بإسناد
 أما إسناد ابن )١٧٠(.  يصرح بالتحديثمل وقد عنعن يف هذه الرواية و)١٦٩(. صدوق يدلس: حجر

 فاتضح بذلك )١٧١(. متروك مع سعة علمه: سعد ففيه حممد بن عمر الواقدي قال عنه ابن حجر
ومن جهة أخرى .  الواردة يف تأخري عمر للزكاة عام الرمادة ال ميكن االحتجاج اأن الروايات

فالذي يبدو بالنظر أن األوىل يف حالة حدوث جماعة أن جتىب الزكاة وتوزع على املستحقني ال أن 
 . تؤخر

وبناء على ما سبق من وجوب الزكاة على الفور وعدم تأخريها إال لضرورة، وضعف 
أخري عمر للزكاة عام الرمادة، يتضح أن اختاذ الزكاة أداة مالية من جهة تأخريها الروايات يف ت

يف حال الكساد أو األزمات إلنعاش احلياة االقتصادية، مع وجوا على أصحاب األموال، 
 .وقدرم على إخراجها أمر غري ممكن، فالزكاة مىت وجبت وثبتت وجب إخراجها

ة الزكاة من حيث جبايتها وإمكانية اختاذها أداة شا من مناق خيلص إليهيتوالنتيجة العامة ال
 على النشاط ريمالية هي أن الزكاة عبادة مالية يف املقام األول ال ميكن اختاذها أداة مالية للتأث

االقتصادي، حيث إن هدفها متويلي، إما لسد حاجة احملتاجني، أو لنصرة اإلسالم ومعونته، فال 
ية ألن جوانب املرونة فيها قليلة ومرتبطة بشروط قد ال تتناسب مع ميكن أن تتخذ أداة مال

األهداف االقتصادية املطلوبة، كما أنه وإن كان فيها مرونة من جهة تعجيلها إال أن ذلك كما 
سبق أمر اختياري يرجع إىل رضا صاحب املال، فهي من هذه اجلهة ميكن اعتبارها أداة مالية 

 .اختيارية



 

 ٢٢٩

 : اخلراج-٢
 اخلراج باجتهاد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وقد فرضه مبقدار معني، ثبت

 .فهل ميكن اختاذ اخلراج أداة مالية من خالل تغيري مقداره؟
تتم مناقشة هذا األمر من خالل دراسة مقدار اخلراج، وسلطة الدولة يف تغيريه، ملعرفة مدى 

 .كنها من اختاذ اخلراج أداة ماليةاملرونة لدى الدولة اإلسالمية اليت مت
لقد ذكر ابن رجب أن اخلراج الذي وضعه عمر اختلف العلماء يف الزيادة عليه، والنقص 

  )١٧٢(: منه على أقوال، ميكن تلخيصها فيما يلي
 :األول

 هذا عن مالك والشافعي يحك: وقال. ال جتوز الزيادة وال النقص، ويتقرر مبا وضعه عمر
د ضربه مبحضر من قوذكر أن وجه هذه الرواية أن ما ضربه عمر . أمحـدوهو رواية عن 

 .الصحابة رضي اهللا عنهم، فيصري إمجاعاً ال جيوز نقضه وال تغيريه
 :الثاين

جتوز الزيادة عليه، والنقص منه، حبسب ما يرى اإلمام املصلحة، وهذا هو املشهور عن 
ا حبسب الطاقة، فذلك خيتلف باختالف ن عمر رضي اهللا عنه وضعهأمحد، واستدل بأاإلمام 

ما أرى هذا يضر م، وروى : كان عمر رضي اهللا عنه قد زاد عليهم، وقال: محدأاألزمان، قال 
دخل عثمان بن حنيف على عمر رضي اهللا عنه : شعبة عن احلكم قال مسعت عمر بن ميمون قال

 درمهاً وقفيزاً من لئن زدت على كل رأس درمهني، وعلى كل جريب أرض: (فسمعته يقول
فكان على كل رأس مثانية : طعام ال يضرهم ذلك وال جيهدهم، أو كلمة حنوها، قال نعم، قال

  )١٧٣(. وأربعني فجعلها مخسني
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 :الثالث
وقد يستدل لذلك : قال ابن رجب. محدأجتوز الزيادة عليهم دون النقص، وهو رواية عن 

 .بأن عمر زاد عليهم ومل ينقص، وفيه نظر
 :رابعال

  )١٧٤(. وهو قول أيب يوسف: قال ابن رجب. جيوز النقص إذا عجزوا عن التمام درن الزيادة
وقد ذكر أبو يوسف يف كتاب اخلراج أن لإلمام أن يزيد وينقص فيما يوظفه من اخلراج 

  )١٧٥(. على أهل األرض على قدر ما حيتملون
 مؤبداً ال جيوز الزيادة والنقص فيه، وقد ذكر أبو يعلى واملاوردي أن اخلراج إذا استمر سار

ما كانت األرضون على أحواهلا، يف شروطها ومصاحلها، فإن تغري سقيها ومصاحلها إىل الزيادة 
 أن يكون حدوث الزيادة والنقصان بسبب من جهتهم؛ فيكون :أحدمها: والنقصان فذلك ضربان

ذلك من غري جهتهم، فيكون النقص أن يكون : اخلراج عليهم حباله، ال يزاد وال ينقص، والثاين
لنهر تعطل، أو شق انشق، فإن على اإلمام عمله، ويسقط اخلراج إن مل يعمله، أما الزيادة اليت 
أحدثها اهللا فإن كانت مما ال يوثق بدوامه مل يزد عليهم، وإن وثق بدوامه راعى اإلمام املصلحة 

  )١٧٦(. يف الزيادة أو تركها
ة والنقص يف اخلراج للمصلحة إذا كان ذلك يف حدود طاقة أهل والذي يبدو جواز الزياد

اخلراج، وال يضر م، فإن اخلراج ليس له حد يف الشرع، مث إن عمر رضي اهللا عنه قد وضع 
رأيت عمر قبل أن : اخلراج حبسب الطاقة كما يدل على ذلك حديث عمرو بن ميمون قال

كيف فعلتما؟ : ن وعثمان بن حنيف، قاليصاب بأيام باملدينة ووقف على حذيفة بن اليما
محلناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبري : أختافان أن تكونا محلتما األرض ما ال تطيق؟ قاال

 .فدل هذا على أن النظر يف مقدار اخلراج إمنا هو الطاقة، واهللا أعلم. )١٧٧(... فضل
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ولة اإلسالمية الزيادة يف مقدار وبناء على هذا ميكن اعتبار اخلراج أداة مالية، فيجوز للد
وقد . اخلراج، والنقص منه، إذا كان يف ذلك حتقيق مصلحة معتربة، ويف حدود طاقة أهل اخلراج

يقال إن هذا التغيري مرتبط بتغري مصاحل األرض كما ذكر املاوردي وأبو يعلى فيضيف هذا قيدا 
ق إن شاء اهللا بيان مدى إمكانية تطبيق وسيأيت يف فصل الح. على إمكانية اختاذ اخلراج أداة مالية
 .اخلراج يف الدول اإلسالمية املعاصرة

 : اجلزية-٣
 .اجلزية هي الفريضة املالية املفروضة على أهل الذمة املقيمني يف دار اإلسالم

فهل ميكن اختاذها أداة مالية؟ أي . فهي بذلك متثل موردا من املوارد املالية للدولة اإلسالمية
اجلزية مبرونة تعطي للسلطة يف الدولة اإلسالمية إمكانية إحداث تغيريات فيها ملواجهة هل تتمتع 

 .ظروف اقتصادية معينة، وحتقيق أهداف معينة؟
سوف يتم هنا دراسة جانبني من جوانب هذه الفريضة املالية ملعرفة مدى املرونة فيهما، 

، واجلانب الثاين هو طبيعة هذه الفريضة، وهذان اجلانبان مها املقدار الواجب يف اجلزية أي معدهلا
 . هل هي نقدية أم عينية، واملرونة يف جبايتها نقداً أو عيناً

 :مقدار الواجب يف اجلزية) أ
 هل جيوز للدولة اإلسالمية تغيري مقدار الواجب يف اجلزية لتتخذها أداة مالية؟

.  يزاد فيها وال ينقصذهب أبو حنيفة وأمحد ومالك يف رواية إىل أن اجلزية مقدرة فال
واختلفوا يف مقدارها، فعند أيب حنيفة وأمحد هي اثنا عشر درمها على الفقري، وأربعة وعشرون 
درمها على املتوسط، ومثانية وأربعون درمها على الغين، وعند مالك هي على أهل الذهب أربعة 

 )١٧٩(.  وضيافة ثالثة أيام)١٧٨( ،دنانري، وعلى أهل الورق أربعون درمها، ومع ذلك أرزاق املسلمني
  )١٨٠(. أما عند الشافعي فأقلها دينار، وأكثرها غري حمدد

وذهب أبو عبيد والثوري وأمحد يف رواية إىل أن اجلزية غري مقدرة، وجيوز لإلمام الزيادة 
  )١٨١(. والنقصان فيها
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 ال تتغري بزيادة وال هذا يف اجلزية اليت توضع بالغلبة، أما جزية الصلح فتوضع حبسب االتفاق
  )١٨٢(. بنقص

أن رسول (وسبب اختالفهم اختالف اآلثار يف هذا الباب، وذلك أنه روي : (قال ابن رشد
 ثياب ي وه)١٨٣(، ) بعث معاذا إىل اليمن وأمره أن يأخذ من كل حامل ديناراً أو عدله معافراهللا 

ة دنانري، وعلى أهل الورق أربعني باليمن، وثبت عن عمر أنه ضرب اجلزية على أهل الذهب أربع
نه بعث عثمان بن أ وروي عنه أيضا )١٨٥(. درمها مع ذلك أرزاق املسلمني وضيافة ثالثة أيام

 فمن محل )١٨٥(. حنيف فوضع اجلزية على أهل السواد مثانية وأربعني وأربعة وعشرين واثين عشر
طلق عليه اسم جزية إذ ليس يف هذه األحاديث كلها على التخيري ومتسك يف ذلك بعموم ما ين

ال حد :  متفق على صحته، وإمنا ورد الكتاب يف ذلك عاما، قالتوقيت ذلك حديث عن النيب 
قله حمدود أ: ومن مجع بني حديث معاذ والثابت عن عمر قال. يف ذلك وهو األظهر، واهللا أعلم

بعة دنانري، وإما بثمانية من رجح أحد حديثي عمر قال إما بأربعني درمها وأرو. وال حد ألكثره
ومن رجح حديث معاذ ألنه مرفوع .  درمها وأربعة وعشرين واثين عشر على ما تقدمنيوأربع
  )١٨٦(). دينار فقط أو عدله معافر ال يزاد على ذلك وال ينقص منه: قال

وقد استدل ايزون لتغيري اجلزية مبا جاء عن عمرو بن ميمون أنه شهد عمراً بذي احلليفة 
 )١٨٧(واهللا لئن وضعت على كل جريب : (فسمعناه يقول له: وأتاه ابن حنيفة فجعل يكلمه، قال

: قال).  وعلى كل رأس درمهني ال يشق ذلك عليهم وال جيهدهم)١٨٨(من األرض درمها وقفيزا 
  )١٨٩(. فكانت مثانية وأربعني فجعلها مخسني

ا يكون هلم النقصان، للزيادة اليت زادها والذي اخترناه أن عليهم الزيادة كم: (قال أبو عبيد
 وللزيادة اليت زادها هو نفسه حني كانت مثانية وأربعني فجعلها عمر على وظيفة النيب 

  )١٩٠(). ولو عجز أحدهم حلظة عن دينار حلطه من ذلك: (، مث قال)مخسني
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آلثار يف املنع والذي يظهر يل هو جواز الزيادة والنقص يف اجلزية لعدم صراحة األحاديث وا
 .من ذلك، وورود الزيادة عن عمر كما روى ذلك أبو عبيد، واهللا أعلم

وعلى هذا ميكن اعتبار اجلزية أداة مالية، ألن للدولة اإلسالمية سلطة يف تغيريها بالزيادة 
 .والنقص، مع مالحظة مراعاة قدرة أهل الذمة وطاقتهم عند الزيادة عليهم

 :طبيعة اجلزية) ب
بيعة اجلزية فإنه ميكن أخذها من أهل الذمة نقداً أو عيناً حبسب ما يتيسر هلم من من حيث ط

وتؤخذ اجلزية مما يسر من أمواهلم وال يتعني أخذها من ذهب أو فضة، : (قال يف املغين. أموال
  )١٩١(). نص عليه أمحد، وهو قول الشافعي وأيب عبيد وغريهم

وعليه إذا ...  أن أقلها دينار أو ما قيمته دينارظاهر اخلرب: (وقال الشربيين من الشافعية
  )١٩٢(). عقدت به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينار

 بعثه إىل اليمن وأمره أن يأخذ من كل حامل أن النيب (واخلرب املقصود هو ما جاء عن معاذ 
 مكان -وهي املعافر -أال تراه قد أخذ منهم الثياب: ( قال أبو عبيد)١٩٣(). ديناراً أو عدله معافر

الدنانري؟ وإمنا يراد ذا كله الرفق بأهل الذمة، وأن ال يباع من متاعهم شيء، ولكن يؤخذ مما 
نه أ؟ فقد بني ذلك العدل )أو عدله معافر (أال تسمع قول رسول اهللا . سهل عليهم بالقيمة

  )١٩٤(). القيمة
 اجلزية عيناً أو نقداً إذا كان هذا ال وعلى هذا جيوز لإلمام النظر واألخذ باألصلح من جباية

 .وعليه فيمكن اختاذها من هذا اجلانب أداة مالية. يضر بأهل الذمة وال يشق عليهم
 . فصل الحق دراسة إمكانية تطبيق اجلزية يف االقتصاديات اإلسالمية املعاصرةيفوسيأيت 
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 : العشور-٤
 .الميةوهي ما يؤخذ على التجارات املارد بثغور الدولة اإلس

وقد وضعها عمر رضي اهللا عنه على املسلمني ربع العشر، وعلى أهل الذمة نصف العشر، 
  إىلبعث: فقد روى أبو عبيد بسنده عن أنس ابن سريين قال. وعلى من ال ذمة له العشر كامال

إن كنت ألرى أين لو أمرتك أن تعض : فأتيته فقال  إىلنس بن مالك فأبطأت عليه، مث بعثأ
إين أكتب لك .  كذا وكذا ابتغاء مرضايت لفعلت، اخترت لك عني عملي فكرهتهعلى حجر

سنة عمر، فكتب يؤخذ من املسلمني من كل أربعني درمها درهم، ومن أهل الذمة من كل 
  )١٩٥(). عشرين درمها درهم، ومن ال ذمة له من كل عشرة دراهم درهم

 وعلى هذا فهو )١٩٦( ، إمنا هو زكاةوقد ذكر احلنفية وأبو عبيد أن ما يؤخذ من املسلمني
 .يأخذ حكمها ويلحق ا

أما ما يؤخذ من الذمي فقد اختلف فيه، فذهب الشافعية إىل أن الذمي ال يؤخذ منه شيء 
إال أن يدخل أرض احلجاز بتجارة ال حاجة كبرية فيها، وجعلوا القدر املأخوذ منوطاً برأي 

  )١٩٧(. اإلمام
 الذمي ال شيء عليه يف ماله سوى اجلزية، إال أن يتجر فيخرج وذهب اإلمام مالك إىل أن

  )١٩٨(. من بالده إىل غريها، كمن ينتقل من مصر إىل الشام أو من العراق فيؤخذ منه العشر
  )١٩٩(. وذهب احلنفية واحلنابلة إىل أنه يؤخذ منهم نصف العشر

 )٢٠٠( صاحلهم عليه عمر وقد ذكر أبو عبيد أن ما يؤخذ من أهل الذمة إمنا كان عن صلح
واستدل لذلك مبا جاء عن عمر رضي اهللا عنه أنه بعث عثمان يف حنيف وعماراً وابن مسعود إىل 

وجعل يف أموال : فمسح عثمان األرض فوضع عليها كذا وكذا، قال: الكوفة ملسح األرض قال
  )٢٠١(. أهل الذمة اليت خيتلفون ا من كل عشرين درمها درمها
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 فال جيوز الزيادة على ذلك، ولكن هذا إن ثبت يف حق أهل الذمة يف العراق، إال أنه وعلى هذا
مل يرد حنوها يف حق بقية أهل الذمة يف أحناء الدولة اإلسالمية، ومع هذا فإن احلكم يشمل مجيع أهل 

و كان  فل)٢٠٢( ،نه قد صح عن عمر أنه كان يأخذ من النبط العشرأكما . الذمة يف الدولة اإلسالمية
  )٢٠٣(. نصف العشر صلحاً فكيف تصح خمالفته؟

مما حيقق املصلحة، يؤيد هذا أن . والذي يبدو أن مقدار الواجب يف العشر متروك لنظر اإلمام
ر يريد بذلك شعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يأخذ من النبط من احلنطة والزيت نصف الع

وهذا ما ذهب إليه الشافعية كما سبق )٢٠٤(. ية العشرنِطْأن يكثر احلمل إىل املدينة، ويأخذ من الق 
  )٢٠٥(. يف أموال جتارات أهل الذمة إذا دخلوا احلجاز بتجارة ليس فيها كبري حاجة

أما بالنسبة ألهل احلرب فقد ذكر احلنفية أنه يؤخذ منهم كما يأخذون من املسلمني معاملة 
خذ منهم العشر، وذلك ألن األخذ منهم على طريق باملثل، فإن مل يعلم ما يأخذون من املسلمني أ

  )٢٠٦(. اازاة كما أشار عمر رضي اهللا عنه
أما املالكية واحلنابلة فقد حددوا املأخوذ من أهل احلرب بالعشر مطلقاً، وذلك ألن عمر 
رضي اهللا عنه أخذ منهم العشر، واشتهر ذلك فيما بني الصحابة، وعمل به اخللفاء الراشدون 

  )٢٠٧(. ئمة بعده يف كل عصر من غري نكري فكان إمجاعاًواأل
أما الشافعية فقد قالوا بأن احلريب ال يؤخذ منه شيء إال إذا دخل بتجارة ال يضطر إليها 
املسلمون، وجعلوا مقدار املأخوذ منهم راجعاً إىل اجتهاد احلاكم، فيجوز أن يأخذ العشر أو أقل 

 والذي )٢٠٨(. تهاد فتقديره كذلك يعود إىل اجتهاد احلاكمأو أكثر ألن أخذ العشر إمنا هو اج
يبدو أن القول بتحديد املأخوذ من أهل احلرب راجع إىل اجتهاد احلاكم هو األقرب ألن عمر 

ية العشر نِطْرضي اهللا عنه أخذ من النبط كما تقدم على احلنطة والزيت نصف العشر، وعلى الق
 .لعشر مطلقا مصلحة املسلمنيفدل هذا على أن املراعى يف مقدار ا

وعلى هذا ميكن القول بأن العشور ميكن اعتبارها أداة مالية، للدولة أن تغريها بالزيادة 
 والنقصان لتحقيق أهداف اقتصادية معينة حبسب مصلحة الدولة



 

 ٢٣٦

 .وسيأيت بيان إمكانية تطبيق العشور يف الدول اإلسالمية املعاصرة يف فصل الحق. اإلسالمية
 :ضرائب ال-٥

تعرف الضريبة يف االقتصاد الوضعي بأا فريضة إلزامية حتددها الدولة ويلتزم املمول بأدائها 
  )٢٠٩(. بال مقابل متكينا للدولة من القيام بتحقيق أهداف اتمع

وتعترب الضرائب يف الفكر االقتصادي احلديث إىل جانب دورها التمويلي أداة هامة من 
 .ثار اقتصادية واجتماعيةآة اليت تتدخل الدولة عن طريقها إلحداث أدوات السياسة املالي

ويف االقتصاد اإلسالمي تعرض كثري من الباحثني ملشروعية الضرائب واآلراء املختلفة فيها، 
  )٢١٠(. وأدلة تلك اآلراء واملناقشات بينها مبا يغين عن التفصيل يف هذا األمر هنا

 الضريبة يف أحوال معينة وبشروط حمددة أا ضرائب رضفوالذي يفهم من أقوال ايزين ل
. متويلية لسد بعض النفقات اليت ال يوجد هلا مال يف بيت املال مع ضرورا للدولة اإلسالمية

 .وفيما يلي بعض النصوص عن العلماء الذين تعرضوا ملوضوع الضريبة وبينوا أحواهلا
ت واقعة عامة، وداهية مطبقة للخطة طامة، إنه إن رأى إذا وقع( :يقول اجلويين عن اإلمام

ومست الضرورات يف دفاعها إىل عدة ومادة من املال تامة، ويد اإلمام صافرة، وبيوت األموال 
 مال من موسري املؤمنني فإنه يفعل من ذلك على - أخذ-شاغرة، أن يتسبب إىل استيداء

  )٢١١(....) موجب االستصواب ما أراه
على األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، وجيربهم فرض : (ويقول ابن حزم

السلطان على ذلك إن مل تقم الزكوات م، وال يفء سائر أموال املسلمني م، فيقام هلم مبا 
بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف مبثل ذلك، ومبسكن يكنهم من  يأكلون من القوت الذي ال

  )٢١٢() املطر والصيف والشمس وعيون املارة



 

 ٢٣٧

أما إذا خلت األيدي من األموال، ومل يكن من مال املصاحل ما يفي : (ويقول الغزايل
خبراجات العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب خليف دخول الكفار بالد اإلسالم، أو 

  بالد اإلسالم فيجوز لإلمام أن يوظف على األغنياءيف )٢١٣(خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة 
  )٢١٤(). مقدار كفاية اجلند

إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقراً إىل تكثري اجلند لسد الثغور، ومحاية امللك : (ويقول الشاطيب
املتسع األقطار، وخال بيت املال، وارتفعت حاجات اجلند إىل ما ال يكفيهم، فلإلمام إذا كان 

  )٢١٥(). ل، إىل أن يظهر مال بيت املالعدال أن يوظف على األغنياء ما يراه كافيا هلم يف احلا
ويبني الشاطيب أيضا أن التوظيف يكون حني ال يرجى لبيت املال دخل ينتظر وإال يلجأ 

  )٢١٦(. لالقتراض
ومن هذه النصوص يتضح أن ايزين لفرض الضرائب إمنا أجازوها ألغراض حمددة، 

اية الدولة اإلسالمية، وكذا القيام بواجب وأهداف معينة تتمثل يف متويل اجلهاد يف سبيل اهللا حلم
. الرعاية االجتماعية، كل هذا يف حالة عدم وجود مال يف بيت املال يكفي لسد هذه احلاجات

خر من الضرائب وهي اليت تفرض لتمويل بعض املشروعات الضرورية آويضاف إىل ذلك نوع 
حبفر األار، فإنه إن مل يكن يف بيت  واليت مثل هلا الفقهاء )٢١٧(. اليت يكون يف تركها ضرر عام

 كما مثلوا هلا ببناء )٢١٨(. املال شيء فلإلمام أن جيرب الناس على حفر النهر إحياء ملصلحة عامة
فأما إذا أعوز بيت املال كان األمر : (يقول املاوردي. سور البلد، وإصالح شربه وعمارة املساجد

م وجوامعهم، ومراعاة بين السبيل فيهم، ببناء سورهم، وإصالح شرم، وعمارة مساجده
  )٢١٩(). متوجها إىل كافة ذوي املكنة منهم، وال يتعني أحدهم يف األمر به

  )٢٢٠(: ويشترط جلواز مثل هذه الضرائب ما يلي
 . وجود حاجة حقيقية ومصلحة ظاهرة متحققة-١
 . عجز بيت املال عن كفاية هذه احلاجة-٢
 .اجة أن تكون الضرائب بقدر احل-٣
 .. أن تكون خمصصة لإلنفاق على ما فرضت له-٤



 

 ٢٣٨

 . عدم إمكانية االستقراض-٥
 . أن يتم توزيعها بالعدل-٦

ن يبدأ باحلث على التربع أوال وعدم وجود حقوق أوزاد بعضهم اشتراط عدالة اإلمام، و
 .لبيت املال على الرعية

ومن . بشروط معينة ويلية حمددةوذا يتبني أن الضرائب املشروعة يف اإلسالم هي ضرائب مت
هذا يتضح أن الضرائب اليت تفرض لتحقيق أهداف السياسة املالية كالتأثري على األسعار أو 

  )٢٢١(. االستهالك أو االستثمار ليس يف الشرع ما يبيحها
إن تلك الشروط اليت شرطها الفقهاء لفرض الضريبة من كوا ألغراض حمددة ومعينة مثل 

فاية الرعاية االجتماعية أو القيام ببعض األعمال العامة اليت يكون يف تركها ضرر اجلهاد أو ك
ويقع : (على اتمع، ومن كون الضريبة تقدر بقدر احلاجة وال تزيد عليها، كما يقول الغزايل

فهذه مالئمة : ( وكما يقول الشاطيب)٢٢٢(، )ذلك قليالً من كثري ال جيحف م وحيصل به الغرض
  )٢٢٣(). ال أا يف حمل ضرورة فتقدر بقدرها فال يصح هذا احلكم إال مع وجودهاصحيحة إ

إن تلك الشروط جتعل من الضريبة املشروعة ضريبة متويلية، جتىب لتنفق يف األوجه املشروعة، 
فيمكن اعتبارها أداة مالية اجتماعية لتحقيق العدالة االجتماعية اليت هي أحد أهداف النظام املايل، 

ع ذلك فإنه ال يصح فرضها للتأثري على النشاط االقتصادي فقط مع عدم وجود حاجة وم
مشروعة تقتضيها، أي أن الضريبة ال ميكن اعتبارها من هذا اجلانب أداة مالية يف النظام املايل 

 .اإلسالمي
ز ويؤكد البعض هذه النتيجة حيث يذكر أنه بناء على آراء العلماء يف هذا الشأن فإنه ال جيو

أن تفرض الضرائب على األغنياء بسبب أم ميلكون ما ميلكون من ثروات ودخول مما يعين أن 
هدف حتويل الوفورات اخلاصة إىل القطاع العام ليس مما يبيح مرض الضرائب، ففرض الضرائب 
بقصد تقليل دخل أو ثروة األفراد بسبب أن احلجم احلايل للثروة أو الدخل ينشىء زيادة يف 

لتسبب يف زيادة األسعار ليس مما يدخل يف حسبان النظام املايل اإلسالمي، حيث إن الطلب 
  )٢٢٤(. األذى املترتب على ارتفاع األسعار ال يربر مصادرة املال اخلاص



 

 ٢٣٩

 : القروض العامة-٦
 والقرض إما أن )٢٢٥(. يعرف القرض يف الفقه اإلسالمي بأنه دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله

ضا خاصا، وهي القروض املتعلقة باألفراد أو املؤسسات اخلاصة، أو يكون قرضا عاما، يكون قر
 .وهو القرض الذي تكون الدولة فيه هي املقترضة

ويعرف القرض العام يف االقتصاد الوضعي بأنه مبلغ من املال، حتصل عليه الدولة عن طريق 
 وكما يبدو )٢٢٦(.  عن مدته، وفقا لشروطهااللتجاء إىل الغري، مع التعهد برد مبلغه، ودفع الفوائد

من هذا التعريف فإن القرض العام يف االقتصاد الوضعي يرتبط بالفوائد الربوية اليت تدفعها الدولة 
 .قرضني يف إقراض الدولةمللمقرضني، وتعترب هذه الفوائد الربوية هي احلافز لل

 يف شيء سوى أن الدولة هي مما سبق يتبني أن القرض العام ال خيتلف عن القرض اخلاص
 .رض العامقاجلهة املقترضة يف ال

وللقرض العام تقسيمات عدة، فهو باعتبار مصدره املكاين يقسم إىل قرض داخلي وهو 
. رض خارجي يكتتب فيه أشخاص خارج الدولةقالذي يكتتب فيه أشخاص داخل الدولة، و

فراد أحراراً يف االكتتاب أو عدم كما أنه يقسم إىل قرض اختياري، وهو الذي يكون فيه األ
كما أنه يقسم إىل قرض . االكتتاب فيه، وقرض إجباري جيرب فيه األفراد على االكتتاب بالقانون

مؤبد، ال تلتزم الدولة بالوفاء به يف وقت معني، وإن كانت تلتزم بدفع فوائده، وقرض مؤقت 
  )٢٢٧(. تلتزم الدولة بالوفاء به يف وقت معني

سعود رضي اهللا م أصله مشروع، بل مندوب، لقوله عليه السالم يف حديث ابن والقرض يف
 وهو مباح )٢٢٨( . ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتني إال كان كصدقتها مرة : عنه

وهناك أدلة أخرى على مشروعية القرض العام خبصوصه منها ما رواه مسلم . )٢٢٩(للمقترض 
راً، فقدمت عليه  استسلف من رجل بكْأن رسول اهللا   :عنهاهللا وغريه عن أيب رافع رضي 

 إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي



 

 ٢٤٠

إن . أعطه إياه: (مل أجد فيها إال خياراً رباعياً فقال: الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال
  )٢٣٠( . )خيار الناس أحسنهم قضاء

ا استسلف ألهل الصدقة من أرباب  إمنذكر اخلطايب يف شرح احلديث أن الرسول 
  )٢٣١(. وهو استدالل الشافعي: وقال. األموال

 أمره أن جيهز ومنها ما رواه البيهقي واحلاكم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن النيب 
خذ البعري بالبعريين آفكنت :  قال)٢٣٢(جيشاً فنفدت اإلبل فأمره أن يأخذ على قالئص الصدقة 

  )٢٣٣(. ةإىل إبل الصدق
 استلف أن النيب   :ومنها ما رواه ابن ماجه والنسائي وأمحد عن عبد اهللا بن أيب ربيعة

بارك اهللا لك يف : (ني أو أربعني ألفاً، فلما قدم قضاها إياه مث قال لهثمنه حني غزا حنيناً ثال
  )٢٣٤( . )أهلك ومالك، إمنا جزاء السلف الوفاء واحلمد

 مقدم على - حني يرجى لبيت املال دخل ينتظر- أن االستقراضوقد ذكر بعض العلماء
  )٢٣٥(. التوظيف

بيت املال إن  لست أمنع اإلمام من االقتراض على( : ويؤكد اجلويين جواز االستقراض بقوله
 ليس حترميا لالستقراض، - يقصد جواز التوظيف-والذي قدمته... رأى ذلك استطابة للقلوب،

  )٢٣٦(). لإلمام أن يفعله، واألمر موكول إىل رأيهولكنه متهيد ملا يسوغ 
ويقيد املاوردي جواز االستقراض بكون وجه اإلنفاق الذي يلزم له االقتراض مما يثبت دينا على 

فلو اجتمع على بيت املال حقان، ضاق : (بيت املال، وعند خوف الفساد من عدم اإلنفاق، يقول
هما دينا فيه، فلو ضاق عن كل واحد منهما، جاز لويل عنهما واتسع ألحدمها، صرف فيما يصري من

  )٢٣٧(). األمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت املال ما يصرفه يف الديون دون االرتفاق
 لتمويل حاجات عامة )٢٣٨(والنتيجة اليت ميكن اخلروج ا من هذا، أن القرض العام مشروع 

ا، وهذا يفهم من األدلة اليت سبق ذكرها؛ ضرورية واليت يسبب ترك اإلنفاق عليها ضرر
 .فاالقتراض جاء فيها ألمر هام، وهو اجلهاد يف سبيل اهللا



 

 ٢٤١

كما يفهم هذا مما ذكره املاوردي من أن اإلمام يقترض يف الديون دون االرتفاق، أي للنفقات 
كما . اإلنفاقكون إذا خاف اإلمام الفساد بترك يالضرورية دون الترفيهية وأن هذا االقتراض إمنا 

أن هذا يفهم من مناقشة العلماء لالقتراض باعتباره بديال للضرائب أو التوظيف فكأنه يأخذ 
حكمها وشروطها، وإن كان يشترط لالقتراض توقع حصول دخل مستقبلي ميكن من سداد هذا 

 .القرض
 على النشاط ريرض العام أداة مالية يباشر من خالهلا التأثقوالسؤال اآلن هو هل ميكن اختاذ ال

 .االقتصادي؟
إن الدراسة السابقة للقروض العامة تبني أا وسيلة متويلية، فهي ال تتخذ إال عند وجود 
حاجة عامة يلزم القيام ا ويسبب تركها ضررا على األمة، وليس هناك من أموال الدولة ما 

عدم إمكان اختاذها شبه الضريبة من حيث توبذلك ميكن القول إن القروض اإلجبارية . يغطيها
أداة مالية، حيث ال ميكن إجبار األفراد على إقراض الدولة مع عدم وجود حاجة حقيقية يلزم هلا 

رض العام أداة ق اختاذ اليف كما أنه من جهة أخرى يبعد أن تتوافق رغبة الدولة )٢٣٩( ،االقتراض
  )٢٤٠(. مالية مع توفر شروط جواز عقد القروض اإلجبارية

وض االختيارية فمن ناحية نظرية ميكن استخدامها أداة مالية للتأثري على املتغريات أما القر
نه من ناحية عملية إومع ذلك ف. االقتصادية مبا خيفف من حالة التضخم اليت قد تسود االقتصاد

سيما وأن القروض ليست ذات عائد يف االقتصاد  قد يصعب توقع فاعلية هذه األداة، ال
نه ميكن أن يكون للتعاون القائم بني الدولة واألفراد يف اتمع اإلسالمي أثر يف اإلسالمي، إال أ

 .رفع فاعلية هذه األداة
 : اإلصدار النقدي-٧

يقصد باإلصدار النقدي جلوء الدولة إىل إصدار كمية جديدة من النقود لتغطية العجز يف 
 .املوازنة العامة

ار النقدي اجلديد وسيلة لتغطية النفقات العامة وقد كان الفكر التقليدي يرفض اختاذ اإلصد
 أما الفكر احلديث فريى إمكانية. نظرا ملا يسببه ذلك من تضخم



 

 ٢٤٢

. أما عند حتقيق التشغيل الكامل. اللجوء لإلصدار النقدي اجلديد لغرض حتقيق التشغيل الكامل
  )٢٤١(. فمن الضروري التوقف عن ذلك

اذ هذا األسلوب مصدرا لإليراد؟ وهل ميكن اختاذه أداة ويف االقتصاد اإلسالمي هل ميكن اخت
 .مالية؟

كن اللجوء لإلصدار النقدي اجلديد لتوفر احتياجات الدولة يف مييرى بعض الباحثني أنه 
  )٢٤٢(. احلاالت غري العادية كحالة وجود جائحة أو ظروف غري طبيعة

اعية سيئة، أمهها التضخم ثار اقتصادية واجتمآواحلقيقة أن هذا األسلوب ينطوي على 
 حىت يف حالة عدم التشغيل الكامل، فإنه ليس من املؤكد انتفاء اآلثار )٢٤٣(. وارتفاع األسعار

  )٢٤٤(. التضخمية لإلصدار النقدي
 اإلصدار النقدي إمنا هو ضريبة عشوائية، تصيب كل من ميلك نقوداً، نوبناء على ذلك فإ

كذلك . ثارها السيئة على االقتصادآ غري عادلة، إضافة إىل أي أنه ضريبة توزع أعباؤها بطريقة
فإن يف اإلصدار النقدي إعادة لتوزيع الدخل لصاحل األغنياء واملالك على حساب الفقراء 

 .واملعدمني وهو ما يتناىف مع عدالة اإلسالم
وبناء على ذلك فإن اإلصدار النقدي ال ميكن اعتباره أسلوبا من أساليب سد العجز يف 

: بن تيميةايقول . املوازنة العامة، فال ينبغي للدولة أن تتخذ من اإلصدار النقدي مصدرا إليراداا
ينبغي للسلطان أن يضرب هلم فلوساً تكون بقيمة العدل يف معامالم من غري ظلم، وال يتجر (

  )٢٤٥(). ذو السلطان يف الفلوس أصال، بأن يشتري حناسا فيضربه فيتجر فيه
 .ن اإلصدار النقدي ال ميكن اعتباره أداة مالية يف االقتصاد اإلسالميإى ذلك فوبناء عل



 

 ٢٤٣

 املطلب الثاين
 النفقات العامة ومدى إمكانية اختاذها أداة مالية

ميكن تقسيم النفقات العامة يف النظام املايل اإلسالمي إىل نفقات خمصصة املصارف، وهي 
ا وأبرزها الزكاة، ونفقات غري خمصصة املصارف، اليت حددت مصارفها جلهات معينة، ومن أمهه

 .وهي اليت تنفق يف سائر مصاحل املسلمني حبسب اجتهاد ويل األمر ونظره
 .وهذا املطلب يتناول بالدراسة مدى إمكانية اختاذ أي من النوعني أداة مالية

 :ويأيت هذا املطلب يف فرعني
 .النفقات خمصصة املصارف: الفرع األول
 .النفقات غري خمصصة املصارف: الفرع الثاين



 

 

  



 

 ٢٤٥

 الفرع األول
 النفقات خمصصة املصارف

: من أبرز النفقات خمصصة املصارف الزكاة، فهي موجهة ملصارف معينة جاء بياا يف قوله تعاىل
            

               .)٢٤٦(  
وهذا الفرع يتناول بالدراسة إمكانية اختاذ الزكاة أداة مالية من حيث إنفاقها، وذلك من 

 :خالل اجلوانب التالية
 .استيعاب املصارف) أ

 .العينية والنقدية يف اإلنفاق) ب
 .مصرف سبيل اهللا) ج
 .نقل الزكاة) د
 :استيعاب املصارف) أ

هل جيب على الدولة اإلسالمية أن تستوعب مصارف الزكاة فتصرف الزكاة جلميع 
رف املصارف اليت جاءت يف اآلية، أم أن األمر متروك لويل األمر يف ختصيص الزكاة ببعض املصا

دون البعض اآلخر؟ وإذا كان األمر متروك لويل األمر فهل يعين هذا إمكانية اختاذ الزكاة أداة 
 .مالية من هذا اجلانب؟

 )٢٤٧(. ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة إىل جواز صرف الزكاة يف صنف واحد
  كما ذكر أبو عبيد أن)٢٤٨( ،وخص مالك ذلك حبسب احلاجة



 

 ٢٤٦

مام خمري يف الصدقة يف التفريق يف املصارف مجيعها، أو ختصيص بعضها دون بعض إذا كان اإل
  )٢٤٩(. ذلك على وجه االجتهاد

  )٢٥١(.  وهو رواية عن أمحد)٢٥٠(. وذهب الشافعية إىل وجوب تعميم من وجد من املصارف
 كان قليال جاز نإونقل عن إبراهيم النخعي أنه إن كان املال كثرياً فرق يف األصناف، و

  )٢٥٢(. وضعه يف صنف واحد
كما ذكر أبو ثور أنه إن أخرج املال صاحبه جاز له أن يضعه يف قسم، وإن قسمه اإلمام 

  )٢٥٣(. استوعب األصناف
 .أدلة اجلمهور

 :استدل اجلمهور على عدم وجوب استيعاب األصناف مبا يلي
           :  قوله سبحانه وتعاىل-١

    ... فقد ذكر سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية صرف الصدقة إىل )٢٥٤( اآلية 
  )٢٥٥(. صنف واحد وهم الفقراء، والصدقة مىت أطلقت يف القرآن فهي صدقة الفرض

فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من  :  اليمن ملعاذ حني بعثه إىل قوله -٢
  )٢٥٧(.  فلم يذكر يف احلديث إال صنفاً واحداً)٢٥٦( ...د على فقرائهمترأغنيائهم ف

٣-   ما جاء عن قبيصة بن خمارق أنه حتمل محالة فجاء إىل النيب فقال له النيب ،:)  أقم حىت
  )٢٥٩(. »الغارمني« فذكر دفعها إىل صنف، وهو )٢٥٨( ...) تأتينا الصدقة فنأمر لك ا

٤-   ما جاء عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته مث أتاها، فجاء إىل النيب فأمره 
 انطلق إىل صاحب صدقة: (بالكفارة فلم يستطعها فقال له النيب 



 

 ٢٤٧

 ين صدقة ب أمر بدفع فالرسول )٢٦٠( ....بين زريق فليدفعها إليك فأطعم ستني مسكينا
  )٢٦١(. زريق إىل سلمة بن صخر وهو شخص واحد

 يف صدقة من الصدقات، - أي االستيعاب- أو أحد من اخللفاء فعل هذا مل يأت عن النيب -٥
ولو كان هذا واجبا ملا أغفلوه، ولو فعلوه لنقل وما أمهل إذ ال جيوز على أهل التواتر إمهال 

  )٢٦٢(. ع كثرة من جتب عليه الزكاةنقل ما تدعو احلاجة إىل نقله، سيما م
 أن عدم وجوب دفع الزكاة إىل كل األصناف هو الذي يليق برمحة الشرع ونفي احلرج -٦

  )٢٦٣(. واملشقة
  )٢٦٤(.  أن مقصود الزكاة سد اخللة، وهذا يقتضي أن يؤثر أهل احلاجة-٧
  )٢٦٥(. صناف أن األمة اتفقت على أنه ال جيب تعميم كل صنف، فكذلك تعميم األ-٨

 :أدلة الشافعية
 :استدل الشافعية على وجوب استيعاب األصناف املوجودة مبا يلي

  :  قوله تعاىل-١                    ...٢٦٦(.  اآلية( 
تشريك، فدل على أنه مملوك فأضاف الصدقات إليهم بالم التمليك، وأشرك بينهم بواو ال

هذه الدنانري لزيد وعمر وبكر قسمت بينهم : مشترك بينهم، وقد أمجعوا على أنه لو قال
  )٢٦٧(. فكذا هنا

 - وذكر حديثا طويالً- فبايعتهأتيت رسول اهللا  :  ما جاء عن زياد بن احلارث قال-٢
 مل يرض حبكم نيب وال إن اهللا: (فقال الرسول . أعطين من الصدقة: فأتاه رجل فقال

غريه يف الصدقة حىت حكم فيها هو فجزأها مثانية أجزاء، فإن كنت من تلك األجزاء 
  )٢٦٨( . أعطيتك حقك

والذي يبدو بعد عرض األدلة أن القول بعدم وجوب تعميم األصناف هو الراجح، إذ إن 
 السنة مبينة للقرآن، وقد جاءت السنة كما سبق بصرف الصدقة يف



 

 ٢٤٨

أما ما . حبسب احلاجة.  واحد، فمرة صرفت للغارمني، ومرة صرفت للفقراء، وهكذاصنف
استدل به الشافعية فيجاب عنه بأن الالم يف آية الصدقات إمنا هي لبيان املصارف ال إلثبات 

 وأن تعديد األصناف يف اآلية لبيان من جيوز له الصرف ال إلجياب الصرف إىل )٢٦٩(االستحقاق، 
 أما احلديث ففي إسناده عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اإلفريقي، وقد ضعفه ابن )٢٧٠(. اجلميع

  )٢٧٢(.  ولذلك فقد أشار السيوطي إىل ضعف هذا احلديث)٢٧١(. معني وابن حجر
ومع هذا فالواجب على اإلمام أن يراعي حاجة األصناف، ويكون صرفه حبسب احلاجة 

 إذا استوت حاجات املصارف وجب استيعام أما إذا نهأكما ذكر اإلمام مالك، ويلزم من هذا 
وهكذا فإن . اشتدت حاجة صنف من األصناف جاز ختصيصه مبا يسد حاجته من الزكاة

ختصيص بعض املصارف بالزكاة إمنا هو تبع للحاجة واملصلحة، ويستوي يف ذلك أن يكون مال 
قل عن النخعي أنه إن كان املال كثريا الزكاة كثرياً أو قليال، يفرقه صاحبه أو اإلمام، ولعل ما ن

 األصناف وإن كان قليال جاز وضعه يف صنف واحد، وكذا ما نقل عن أيب ثور أنه إن يففرقه 
قسم الزكاة صاحبها جاز له أن يضعه يف قسم، وإن قسمها اإلمام استوعب األصناف، لعل هذا 

 .إمنا هو على وجه االستحباب
 . األمر ما يدل على جواز اختاذ الزكاة أداة مالية؟وبعد هذا فهل يف ترك األمر لويل

احلقيقة أن ختصيص بعض املصارف بالزكاة دون بعض مربوط كما سبق حباجة الصنف 
للزكاة، وليس األمر متروكاً لويل األمر مطلقاً، وهذا الربط يضعف من إمكانية اختاذ الزكاة أداة 

ويلية ولسد حاجات احملتاجني، ال للتأثري على مالية من هذا اجلانب، ويقرا من كوا أداة مت
 .النشاط االقتصادي

 :العينية والنقدية يف اإلنفاق) ب
بة فيها، وأنه ال جتبني فيما سبق أن الزكاة جتىب يف األصل عيناً ونقداً حبسب األموال الوا

  وبالنسبة للحاكم إذا)٢٧٣(. جيوز إخراج القيمة إال حلاجة أو ضرورة



 

 ٢٤٩

بد  عها فهل جيوز له أن يتصرف فيها بتحويلها من نقد إىل عني أو العكس، أم الومججىب الزكاة 
 .له من إنفاقها كما جباها وال يتصرف فيها ببيع أو شراء؟

إن جواز تصرف احلاكم يف الزكاة بالبيع أو الشراء يتيح له إمكانية تعديل نسبة النقدية 
ط االقتصادي، مما جيعلها أداة مالية من هذا اجلانب، والعينية يف إنفاقها لتحقيق التأثري على النشا

 .أما عدم جواز ذلك فيخرج بالزكاة عن كوا أداة مالية
 : مناقشة ذلكيويف ما يل

ذكر احلنابلة أن للساعي أن يبيع الصدقة إذا كان يف ذلك مصلحة، ومثلوا للمصلحة بوجود 
ال جيوز، والبيع : د قال القاضيقة للبيع فكلفة يف نقلها أو مرض فيها، أما إذا مل تكن هناك حاج

  )٢٧٤(. باطل
  )٢٧٥(. وذكر ابن قدامة احتمال جواز البيع حىت مع عدم وجود احلاجة لذلك

ونقل النووي هذا الرأي عن البغوي، وأن ذلك متروك لإلمام إن رأى توزيعها أعياناً كما 
  )٢٧٦(. حصلت فعل، وإن رأى بيعها وتفرقة مثنها فعل

الشافعية فال جيوز عندهم لإلمام أو الساعي بيع شيء من الزكاة من غري ضرورة، أما 
وأوجبوا إيصاهلا للمستحقني بأعياا، أما إذا كانت هناك ضرورة، مثل خوف هالك املال، أو 

   )٢٧٧(. االحتياج إىل رد جربان، أو إىل مؤنة النقل فيجوز البيع
عي للزكاة مطلقا، ورأي بعدم جواز البيع إال ويتحصل من هذا رأيان رأي جبواز بيع السا

 .حلاجة أو ضرورة
 :األدلة

استدل املانعون لبيع الزكاة إال حلاجة أو ضرورة بأن أهل الزكاة أهل رشد، ال والية عليهم، 
 أما جواز البيع حلاجة فاستدلوا له مبا جاء عن قيس بن أيب )٢٧٨(. فال جيوز بيع ماهلم بغري إذم

رجتعتها بإبل اإين : ل عنها، فقال املصدقأ رأى يف إبل الصدقة ناقة كوماء، فس حازم أن النيب
  )٢٧٩(. فسكت



 

 ٢٥٠

 سكت حني أخربه واستدل ايزون لبيع الزكاة مطلقا حبديث قيس السابق ألن النيب 
  )٢٨٠(. املصدق بارجتاعها ومل يستفصل

 عن )٢٨٤( والطرباين )٢٨٣( ه زجنوي وابن)٢٨٢( والبيهقي )٢٨١(وحديث قيس رواه ابن أيب شيبة 
احلديث، لكن يف ...  يف إبل الصدقةرأى رسول اهللا : قيس بن أيب حازم عن الصناحبي، قال

  )٢٨٥(. خر عمرهآليس بالقوي وقد تغري يف : إسناده جمالد بن سعيد، قال عنه ابن حجر
حازم مرسال،  ن قيس بن أيب ع)٢٨٨( وابن زجنويه )٢٨٧( والبيهقي )٢٨٦(كما رواه ابن أيب شيبة 

وإسناده صحيح، فقد رواه ابن زجنويه عن سفيان عن ابن املبارك عن إمساعيل بن أيب خالد عن 
 أما ابن املبارك فهو عبد اهللا )٢٨٩(. قيس بن أيب حازم، أما سفيان فهو ابن عبد امللك املروزي، ثقة

  )٢٩٢(. يس بن أيب حازم ثقة وق)٢٩١(.  وإمساعيل بن أيب خالد ثقة ثبت)٢٩٠(. ثقة ثبت
 ومع ذلك )٢٩٣(. فاحلديث ثابت ال سيما ومجهور الفقهاء يرون جواز االحتجاج باملرسل

فالذي يظهر أن تصرف الساعي يف الصدقة بالبيع أو الشراء إمنا يكون سائغاً إذا كانت هناك 
الناقة باإلبل من حاجة هلذا التصرف، أما حديث قيس فيحتمل أن الساعي رأى حاجة يف ارجتاع 

يا : الصدقة، ويؤيد هذا االحتمال أنه قد جاء يف رواية احلديث عند ابن أيب شيبة أن الساعي قال
 وميكن أن يدخل )٢٩٤(. رسول اهللا قد عرفت حاجتك إىل الظهر فارجتعتها ببعريين من الصدقة

إلمام يف الصدقة وبذلك يكون تصرف الساعي أو ا. ضمن احلاجة حتقيق املصلحة ملصارف الزكاة
 .منوطاً حباجة أهل الزكاة، أو وجود ضرورة تقتضي ذلك

وبناء على هذا يتبني أن الساعي أو اإلمام ليس له مطلق التصرف يف الزكاة، وتعديل نسبة 
 على النشاط االقتصادي، إذ إن مقصود الزكاة سد خلة ريرد التأثالنقد والعني يف إنفاقها 
اجات الضرورية كاجلهاد، فجواز التصرف يف إنفاقها منوط برعاية هذا الفقراء ومتويل بعض احل

 .املقصد فقط



 

 ٢٥١

 :مصرف سبيل اهللا) ج
، وقد اختلف العلماء يف هذا املصرف واملراد منه، »سبيل اهللا«من مصارف الزكاة الثمانية 

شامال فمن العلماء من ضيق املراد به وحصره يف جهة معينة، ومنهم من وسع يف ذلك حىت جعله 
ويترتب على كل اجتاه نتيجة خمالفة لنتيجة االجتاه اآلخر، فتضييق . لكل القربات واملصاحل العامة

املراد ذا املصرف وحصره يف جهة معينة يرتب عليه عدم إمكانية اختاذ الزكاة يف إنفاقها أداة 
 احملددة، أما ار يف توجيه هذا املصرف إال للجهةيمالية من هذه اجلهة، ألنه ليس للحاكم خ

التوسع يف هذا املصرف وجعله شامالً لكل املصاحل العامة فريتب عليه أن إنفاق الزكاة يف هذا 
اجلانب غري خمصص، وأن للحاكم أن جيتهد يف كيفية إنفاق الزكاة يف هذا املصرف مبا حيقق 

الفرع الثاين، املصلحة، وهذا يعين أن هذا املصرف يلحق بالنفقات غري املخصصة اليت ستأيت يف 
  )٢٩٥(. واليت ميكن اختاذها أداة مالية وفق ضوابط معينة

 :آراء العلماء يف مصرف سبيل اهللا
ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة وأبو يوسف من احلنفية إىل أن سهم سبيل اهللا يصرف على 

 وعند )٢٩٦(ن كان غنياً، الغزاة يف سبيل اهللا، فعند املالكية يعطى الغازي يف سبيل اهللا من الزكاة وإ
  )٢٩٧(. الشافعية واحلنابلة يعفى الغازي املتطوع الذي ليس له حق يف الديوان ولو كان غنياً

  )٢٩٨(. همئأما عند أيب يوسف فإن هذا السهم مصروف يف منقطع الغزاة وفقرا
  )٢٩٩(. إن سبيل اهللا هم فقراء احلاج املنقطع م: وقال حممد من احلنفية

 )٣٠٠(. أمحد يف صرف الزكاة للحاج روايتانوعند 
وذا يتبني أن املذاهب األربعة متفقة على أن سهم سبيل اهللا خمصوص جلهة معينة، وإن كان 

 .هناك خالف يف حتديد هذه اجلهة
وهناك كما سبق من توسع يف هذا املصرف توسعاً مشل به سائر املصاحل والقربات، وأعمال 

 لرازي عن القفال عن بعض الفقهاء أماخلري والرب، فقد نقل ا
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أجازوا صرف الصدقات إىل مجيع وجوه اخلري، من تكفني املوتى، وبناء احلصون، وعمارة 
  )٣٠١(. املساجد

 وأمحد )٣٠٣( وحممد رشيد رضا، )٣٠٢(ومن املتأخرين من قال ذا، منهم حممود شلتوت، 
  )٣٠٤(. املراغي
تشمل كل عمل خريي، وكل ) سبيل اهللا(ىن األصلي للفظة قد اعتمد املوسعون على أن املعو

  )٣٠٥(. ما يعود على املسلمني باملنفعة
أما من حصر هذا املصرف يف اجلهاد يف سبيل اهللا فقد استدلوا بأن سبيل اهللا عند اإلطالق 

 هاهنا سبل اهللا كثرية، ولكين ال أعلم خالفاً يف أن املراد بسبيل اهللا:  قال مالك)٣٠٦(هو الغزو، 
  )٣٠٧(. الغزو من مجلة سبيل اهللا

غاز يف ( وذكر منهم )...ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة ( :كما استدلوا بقول النيب 
 وليس يف األصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة إال من يعطى من سهم )٣٠٨( ،) سبيل اهللا
إن احلج   :ف بقول الرسول  كما استدل من أدخل احلج يف هذا املصر)٣٠٩(. سبيل اهللا

  )٣١٠(.  والعمرة من سبيل اهللا
والذي يظهر أن التوسع يف مصرف يف سبيل اهللا ليشمل كل املصاحل والقربات غري مراد يف 

 فالذي )٣١١(. اآلية إذ إن يف ذلك منافاة حلصر املصارف يف مثانية أصناف كما جاءت به اآلية
وبذلك يتبني أن املقصود ذا املصرف . اجلهاد يف سبيل اهللايبدو أن مصرف سبيل اهللا مقصود به 

  )٣١٢(. جهة حمددة
 على هذا يتبني أن الزكاة ال ميكن اختاذها أداة مالية من هذا اجلانب، إذ إا خمصصة وبناًء

 .املصارف ليس لويل األمر حرية إنفاقها إال يف مصارفها
 :نقل الزكاة) د

 توزيعها على األقاليم يفمجعا وإنفاقا، فهل األمر متروك إليه إذا كان اإلمام يتوىل الزكاة 
والبلدان، أم أنه مقيد بصرف زكاة كل إقليم يف اإلقليم نفسه؟ وإذا كان األمر متروكا له فهل 

 .ميكن اختاذ الزكاة أداة مالية ذا االعتبار؟
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سان لقرابته أو إىل قوم هم لد إىل بلد، إال أن ينقلها اإلنبذكر احلنفية كراهية نقل الزكاة من 
 ويفهم من هذا أن لإلمام أن )٣١٤(.  فإن أخرجها إىل غري أهل بلده جاز)٣١٣(أحوج من أهل بلده، 

ينقل الزكاة من بلدها إىل بلد أشد حاجة بال كراهة، ويدخل يف هذا جواز نقل الزكاة عند 
 .استغناء أهل البلد

حل الوجوب أو قربه، وال جيوز نقلها ملسافة وذهب املالكية إىل أنه جيب تفرقة الزكاة مب
 )٣١٥(. القصر إال أن يكون املنقول إليه أعدم، فيندب نقل أكثر الزكاة له، وإن نقلها كلها أجزأت

 ويفهم من هذا أيضا )٣١٦(. فإن مل يوجد مستحق يف بلد الوجوب وجب نقلها ولو ملسافة قصر
 .دب نقل أكثرها لبلد أشد حاجةل اإلمام للزكاة ملن هم أحوج، بل ينقجواز ن

وهذا فيما إذا فرق . أما الشافعية فلهم يف املسألة أقوال أصحها أنه ال جيزئ النقل وال جيوز
الزكاة رب املال، أما إذا فرقها اإلمام فقد ذكر الرافعي أن كالم األصحاب رمبا اقتضى طرد 

ورجح . وهذا أشبه: كيف شاء، قالاخلالف السابق فيه، ورمبا دل على جواز النقل له والتفرقة 
  )٣١٧(. النووي القطع جبواز النقل لإلمام والساعي

. وذهب احلنابلة إال أنه ال جيوز نقل الزكاة من بلدها إىل مسافة القصر، فإن نقلها أجزأت
  )٣١٨(. فإن استغىن أهل بلد عن الزكاة جاز نقلها

 نقل الزكاة مبسافة القصر ليس عليه دليل وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن حتديد املنع من
  )٣١٩(. شرعي، وجيوز نقل الزكاة وما يف حكمها ملصلحة شرعية

لها من بلدها مع وجود قنه إذا فرق اإلمام الزكاة ففي نأوحاصل هذه املذاهب واآلراء 
 :مستحقني أقوال

 :األول
 .أن ذلك جائز مطلقا وهو ما رجحه النووي
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 :الثاين
ن يكون املنقول إليهم أشد حاجة، وهو الظاهر أإذا كان ملصلحة شرعية كأن ذلك جائز 

 .من مذهب احلنفية واملالكية وهو ما رجحه ابن تيمية
 :الثالث

 أما نقل الزكاة عند عدم وجود )٣٢٠(. أنه ال جيوز النقل، وهو الظاهر من مذهب احلنابلة
تفاقا على جواز هذا، كما يفهم هذا من مستحقني، أو عند استغناء أهل البلد، فالظاهر أن هناك ا

قول من قال جبواز النقل لألحوج فإنه يدخل فيه عدم وجود مستحقني يف البلد وكذلك استغناء 
 .أهل البلد، فإن غريهم حينئذ أحوج منهم

لحاجة واملصلحة هو أوسط األقوال وأقرا إىل حتقيق لبدو أن القول جبواز النقل يوالذي 
ن الزكاة شرعت لدفع احلاجة، وحيث وجدت حاجتان إقيق املصلحة، فمقصود الزكاة وحت

ار ششد من األخرى، فإنه يتعني دفع أشدمها ألن يف ذلك حتقيقا ملصلحة أكرب، وقد أأإحدامها 
  )٣٢١(. حوج، فذكروا بأن يف ذلك زيادة دفع احلاجةعليل جواز النقل لألتإىل ذلك احلنفية يف 

ته أن املصلحة اليت جيوز هلا النقل هي املصلحة احملققة ملقصود ومع ذلك فالذي ينبغي مالحظ
الزكاة، من دفع احلاجة، أو نصرة الدين، ذلك أن الزكاة شرعت ألهداف معينة، فتعني أن يكون 

 .اجتهاد ويل األمر فيها يف حدود تلك األهداف واملقاصد
الية من هذا اجلانب، وإن وبناء على هذا فإن الذي يظهر عدم إمكانية اختاذ الزكاة أداة م

كان ميكن اعتبارها أداة مالية اجتماعية لتحقيق العدالة االجتماعية، أما اختاذها أداة مالية لتحقيق 
االستقرار االقتصادي فال ميكن ألن اجتهاد ويل األمر يف نقل الزكاة ليس مطلقا، بل مرتبط 

، أما أن يتخذ نقل الزكاة مبصلحة مصارف الزكاة، وحتقيق مقصودها الذي شرعت من أجله
خر من غري آوسيلة من وسائل التأثري على النشاط االقتصادي، فتنقل الزكاة من بلدها إىل بلد 

 .وجود مصلحة شرعية تدخل يف نطاق مقصود الزكاة فال يبدو أن هذا مما يسوغ
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 ذلك، مرتبط وختاما هلذا الفرع فإنه يتبني أن سلطة ويل األمر يف إنفاق الزكاة، واجتهاده يف
بالنظر يف مصلحة املصارف وحاجتهم، وحتقيق مقصود الزكاة وهدفها، فاجتهاد ويل األمر يف 
إنفاق الزكاة على املصارف، وختصيص بعضهم مرتبط كما سبق بالنظر يف حاجة األصناف، 
كذلك اجتهاده يف بيع الزكاة ونقلها مرتبط برعاية مصلحة املصارف وحاجتهم، وهذا يبعد 

 .اة عن أن تكون أداة مالية تستخدم وسيلة للتأثري على النشاط االقتصاديبالزك
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 الفرع الثاين
 النفقات غري خمصصة املصارف

يقصد بالنفقات غري خمصصة املصارف كل النفقات املوجهة للمصاحل العامة لألمة دون 
 حيقق مصلحة ختصيص هلا جبهة معينة، بل هي متروكة يف توجيهها لنظر اإلمام واجتهاده مما

 .األمة
ن كون هذه النفقات غري خمصصة جلهة معينة ابتداء ال يعين أن اإلمام يستبد ا أو ينفق إ

ن هلذا اإلنفاق ضوابط وقواعد، فهذا اإلنفاق يبدأ فيه باألهم فاألهم من إمنها على هواه، بل 
ء عليه تقدم الضروريات وبنا. كرب أمهيةأمصاحل املسلمني، فال يقدم ما هو أقل أمهية على ما هو 

على غريها، وتقدم احلاجيات على الكماليات، وإذا ترتب على إنفاق معني إخالل مبصلحة أكرب 
 .أو إمهاهلا فالواجب عدم القيام بذلك اإلنفاق، ومراعاة ما هو أهم

وإمنا هو مصروف يف مصاحل املسلمني، لكن يبدأ جبند : (يقول ابن قدامة عن الفيء وإنفاقه
مني ألم أهم املصاحل لكوم حيفظون املسلمني فيعطون كفايام، فما فضل قدم األهم املسل

فاألهم، من عمارة الثغور وكفايتها، فاألسلحة والكراع وما حيتاج إليه، مث األهم فاألهم، من 
 واألئمة ةعمارة املساجد والقناطر، وإصالح الطرق، وكراء األار، وسد بثوقها، وأرزاق القضا

  )٣٢٢(). ملؤذنني والفقهاء، وحنو ذلك مما للمسلمني فيه نفعوا
وليس لوالة األمر أن يقسموها حبسب أهوائهم كما : (ويقول ابن تيمية عن األموال العامة

إين   :كما قال رسول اهللا . يقسم املالك ملكه، فإمنا هم أمناء ونواب ووكالء، ليسوا مالكا
 حداً، وإمنا أنا قاسم أضع واهللا ال أعطي أحداً، وال أمنع أ
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وأما املصارف فالواجب أن يبدأ يف القسمة باألهم : ( ويقول)٣٢٣( رواه البخاري . حيث أمرت
  )٣٢٤(). فاألهم من مصاحل املسلمني العامة

ومن هذا فإن مصاحل الدولة اإلسالمية وحاجاا وأهداف اإلنفاق العام جيب أن ترتب يف 
وال يتصور أن أولويات اإلنفاق تبقى . اق وفق هذا السلم بالترتيبسلم أولويات ويوجه اإلنف

د عرب عن ذلك الغزايل قو. ثابتة على مر الزمان، بل إا بال شك تتغري بتغري الظروف واألحوال
وجهات املصاحل ختتلف، فإن السلطان تارة يرى أن املصلحة أن يبين بذلك املال قنطرة، : (بقوله

  )٣٢٥(). ند اإلسالم، وتارة إىل الفقراء، ويدور مع املصلحة كيفما دارتوتارة أن يصرفه إىل ج
فلو اجتمع على بيت املال حقان : (ويقرر هذه األولوية يف الصرف واإلنفاق املاوردي بقوله
 وهذا يعين أن ما يثبت دينا )٣٢٦(). ضاق عنهما واتسع ألحدمها صرف فيما يصري منهما دينا فيه

 .عطل إنفاقه مقدم يف اإلنفاق على ما ليس كذلك مثل املرافقعلى بيت املال لو ت
وذا يتضح أن للدولة صالحيات يف توجيه أموال املصاحل، وهلا النظر واالجتهاد يف ذلك، 
مع مراعاة ترتيب املصاحل العامة وىف األولويات املشروعة، حيث يتم تقدير هذه األولويات من 

وهكذا فإن صالحيات الدولة . األمهيات النسبية للمصاحل العامةقبل أهل العلم واخلربة والدراية ب
 .اإلسالمية يف توجيه أموال املصاحل مرتبطة بتحقيق تلك األولويات

ن تلك الصالحيات تعطي للدولة قدراً معيناً من السلطة إلجراء ما تراه من تغيري يف النفقات إ
  )٣٢٧(. العامة

ستخدام اإلنفاق العام أداة مالية، فإن كان النشاط ولذلك يرى البعض أن الدولة ميكنها ا
االقتصادي مييل إىل االخنفاض، وهناك بوادر أزمة وركود، فإن الدولة تزيد من إنفاقها العام يف 

كما ميكن . أوجهه املختلفة، واليت منها إقامة املشروعات االقتصادية يف جماالت املرافق العامة
إعانات للمشروعات االقتصادية املعرضة للكساد، وأما يف توجيه جانب من اإلنفاق يف صورة 

 حاالت اجتاه النشاط االقتصادي
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  )٣٢٨(. ري فقطوللتضخم، فإن الدولة يف هذه احلالة تقلل من إنفاقها العام وتقصره على النشاط الضر
والذي يظهر أن اختاذ اإلنفاق العام غري املخصص أداة مالية مرتبط بتلك األولويات يف 

ربر استخدام اإلنفاق أداة مالية، وهو اهلدف املطلوب حتقيقه مإلنفاق العام، فيجب أن يوضع ا
ضمن سلم األولويات الذي يرتب وجوه املصاحل العامة وفق أمهيتها ليتم حتقيقه ضمن ترتيبه 

خالل مبصاحل أكرب، وأهداف أسبق يف الترتيب، فال جيوز للدولة أن تقوم بإنفاق إاحلقيقي دون 
كما أنه ينبغي من جهة أخرى مراعاة سبل متويل زيادة . ذيري حبجة النهوض من الكسادتب

اإلنفاق إذا أريد اختاذ ذلك وسيلة ملواجهة الكساد، فال جيوز مثال زيادة اإلنفاق العام لعالج 
الكساد ومتويل هذه الزيادة من الضرائب أو القروض اإلجبارية دون توفر شروط اللجوء إىل هذه 

  )٣٢٩(. ادر التمويليةاملص
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 املبحث الرابع
 دور النظام االقتصادي اإلسالمي يف حتقيق االستقرار

ن دراسة إمكانية اختاذ املوازنة العامة أداة لتحقيق االستقرار يف االقتصاد اإلسالمي تقتضي إ
بارزة دراسة طبيعة االقتصاد اإلسالمي، وهل هو اقتصاد متقلب تشكل التقلبات االقتصادية مسة 

ن اختالف االقتصاد اإلسالمي عن غريه من االقتصاديات يف إفيه مثل االقتصاد الرأمسايل، أم 
 .نظامه وضوابطه وأسسه جيعل له طبيعة أخرى؟

 .هذا ما سيتم حبثه هنا من جانيب األسعار والعمالة
 :استقرار األسعار يف االقتصاد اإلسالمي) أ

 وهذا )٣٣٠(. رتفاع مستمر يف املستوى العام لألسعاريقرر بعض االقتصاديني أن التضخم هر ا
ته، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل جعل لكل أمر سبباً فما هي أسباب ذلك مسيف احلقيقة مظهره و
 .االرتفاع يف األسعار؟

ن االرتفاع يف األسعار قد يكون بسبب طبيعي، وقد يكون بسبب غري طبيعي، فالسبب إ
الذي ال يكون بسبب ظلم من األشخاص سواء أكانوا حكاماً أم الطبيعي الرتفاع األسعار هو 

أي ال يكون لتعديهم مدخل يف حدوث ارتفاع األسعار، ويتمثل ذلك السبب يف . حمكومني
مظاهر كثرية، منها قلة املعروض من السلع الزراعية مثالً، نتيجة حدوث بعض اآلفات أو قلة 

 األمطار، ابتالء من اهللا سبحانه وتعاىل               
                 )ومن هذه املظاهر أيضا كثرة )٣٣١ 

 الناس، أو كثرة
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رمة، فهذا السبب احلاجة للسلع أو اخلدمات، كما حيدث مثالً يف موسم احلج يف مكة املك
 .الطبيعي ليس لظلم الناس أو تعديهم مدخل فيه

أما السبب غري الطبيعي الرتفاع األسعار فهو الذي يكون نتيجة سلوكيات خاطئة من البشر 
بالظلم، أو التعدي، أو التدخل غري املشروع يف األسواق، ومن تلك السلوكيات التوسع من قبل 

جة فعلية مللك الزيادة، أو التوسع يف إحداث االئتمان من قبل الدولة يف اإلصدار النقدي دون حا
البنوك التجارية، ومنها أيضا تلك االحتكارات اليت ميارسها بعض األفراد واملؤسسات اإلنتاجية 

 . أو النقابات العمالية
 وغري الطبيعي الرتفاع عيوقد أشار ابن تيمية وابن القيم إىل هذه التفرقة بني السبب الطبي

د يكون قالغالء والرخص ال تنحصر أسبابه يف ظلم بعض، بل : (سعار، حيث يقول ابن تيميةاأل
سببه قلة ما خيلق أو جيلب من ذلك املال املطلوب، فإذا كثرت الرغبات يف الشيء وقل املرغوب 
فيه ارتفع سعره، فإذا كثر وقلت الرغبات فيه اخنفض سعره، والقلة والكثرة قد ال تكون بسبب 

د أشار رمحه اهللا ق ف)٣٣٢(). لعباد، وقد تكون بسبب ال ظلم فيه، وقد تكون بسبب فيه ظلممن ا
، وأشار )قد ال تكون بسبب من العباد، وقد تكون بسبب ال ظلم فيه: (إىل السبب الطبيعي بقوله

وإىل مثل هذا أشار ابن القيم رمحه ). وقد تكون بسبب فيه ظلم: (إىل السبب غري الطبيعي بقوله
  )٣٣٣(. هللا

كن قوله هنا أن ارتفاع األسعار الذي ينشأ عن سبب طبيعي من يف ظلم من أحد ميوالذي 
أو تعد ميكن حدوثه يف االقتصاد اإلسالمي كما ميكن حدوثه يف االقتصاديات األخرى، وميكن 

يا : ، فقالواغال السعر على عهد رسول اهللا : أن نستأنس هلذا مبا رواه أنس بن مالك قال
ن اهللا هو املسعر القابض الباسط الرازق، وإين  إ: رسول اهللا غال السعر، فسعر لنا فقال

  )٣٣٤( . ألرجو أن ألقى ريب وليس أحد يطلبين مبظلمة يف دم وال مال
 أن رخص األسعار وغالءها من اهللا سبحانه وتعاىل، فهو الذي فقد بني هلم الرسول 

 .يقبض الرزق ويوسعه
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ألسعار الذي يكون بسبب تعد أو ظلم فاألصل عدم حدوثه يف االقتصاد أما ارتفاع ا
يا عبادي إين  : يقول اهللا تعاىل يف احلديث القدسي. اإلسالمي ألن الظلم حمرم يف اإلسالم

 وليس معىن هذا عدم )٣٣٥( .....حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم حمرما، فال تظاملوا
سالمية، فإذا اخلطأ من البشر وارد، واالحنراف قد يوجد، إال أن حترمي إمكانية وقوعه يف الدولة اإل

أسباب الظلم ومظاهره جتعل حدوث مثل هذا النوع من التضخم حمدوداً، كما أن ما حيدث منه 
ة ألسباب ش مناقيوفيما يل. قد يكون نتيجة تصرفات غري حمسوبة على االقتصاد اإلسالمي

 :مي منهاالتضخم وموقف االقتصاد اإلسال
 : التوسع يف اإلصدار النقدي-١

ميثل التوسع يف إصدار النقود سببا من أسباب التضخم، وهذا أمر يتفق عليه االقتصاديون، 
قال : د قال النووي يف اموعقكذلك فقد أشار إليه بعض الفقهاء، ف. ويصدقه الواقع العملي

م املغشوشة، للحديث الصحيح أن يكره لإلمام ضرب الدراه: الشافعي واألصحاب رمحهم اهللا
 )٣٣٦(.  رواه البخاري ومسلم من رواية أيب هريرة من غشنا فليس منا :  قالرسول اهللا 

 وقد ذكر بعض )٣٣٧(...). وألن فيه فساداً للنقود، وإضراراً بذوي احلقوق، وغالء األسعار
  )٣٣٨(. االقتصاديني أن كل تضخم شديد قد تولد عن توسع نقدي

كانت النقود فيما مضى ترتبط يف كميتها بكمية الذهب املوجودة لدى الدولة، ومل لقد 
تكن كمياا تزيد يف حالة ثبات كمية الذهب هلا عن طريق التالعب ا، إما من حيث غش 
الذهب وخلطه بغريه من املعادن، أو من جهة إنقاص وزن السكة املتعامل ا، وذلك بقرض 

قود الورقية اإللزامية احلالية فإن إصدار النقود ال يرتبط بكمية املعدن، بل أما يف ظل الن. أطرافها
 ميكنها إصدار النقود دون ضابط موضوعي، خباصة إذا كانت يتلايرتبط باإلرادة القانونية للدولة 

 .تتبع قاعدة اإلصدار احلر
ز تركها لألفراد أما يف االقتصاد اإلسالمي فإن إصدار النقود من وظائف الدولة اليت ال جيو

 :ملا يترتب على ذلك من مفاسد كثرية، فقد قال اإلمام أمحد
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ال يصلح ضرب الدراهم ال يف دار الضرب بإذن السلطان ألن الناس أن رخص هلم ركبوا (
ويكره أيضا لغري اإلمام ضرب الدراهم والدنانري : قال أصحابنا: ( وقال النووي)٣٣٩(). العظائم

  )٣٤٠().  من شأن اإلمام وألنه ال يؤمن فيه الغش واإلفسادوإن كانت خالصة ألنه
وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، خباصة يف هذا العصر، فإما أن تتوىل الدولة إصدار النقود، 

 .أو يكون ذلك اإلصدار خاضعاً إلشرافها، وال تزك ذلك لألفراد ملا يف ذلك من مفاسد كبرية
وىل عملية اإلصدار النقدي فكيف ميكن ضبط هذا إذا علم هذا وأن الدولة هي اليت تت

 .اإلصدار؟
دة اآلن ئن خضوع اإلصدار النقدي لإلدارة البشرية يف ظل النقود الورقية اإللزامية الساإ

دي توسعها يف ؤشرات ومعايري يف عملية اإلصدار، حىت ال يؤيتطلب أن تسترشد تلك اإلدارة مب
ئية للنقود، ومن مث ظلم الناس حيث يفاجأ من يف يده ألف عملية اإلصدار إىل اخنفاض القوة الشرا

لقد استقر الفكر االقتصادي حالياً على اعتبار أن . ريال أا أصبحت يف احلقيقة أقل من ذلك
العامل األساسي يف عملية إصدار النقود هو حاجة االقتصاد للنقود إلجراء املبادالت واملعامالت، 

 وترى املدرسة النقدية )٣٤١(. و العمالت األجنبية كما كان من قبلوليس مقدار الرصيد املعدين أ
أن أفضل وسيلة للحفاظ على االستقرار هي العمل على زيادة عرض النقود مبعدل ثابت حمدد 

قلبات االقتصادية ت يف األجل الطويل، وذلك للتقليل من المييعادل معدل منو االقتصاد القو
وقد اقترح فريدمان أن يكون معدل زيادة عرض النقود من . ارولتحقيق استقرار أكرب يف األسع

  )٣٤٢(%. ٥إىل % ٢
ويف االقتصاد اإلسالمي جيب أن تكون عملية إصدار النقود مضبوطة حباجة النشاط 
االقتصادي ومعامالته النقدية، وهذا يتطلب دراسة الطلب على النقود يف االقتصاد اإلسالمي، 

ي لسداد ذلك الطلب، أي على النحو الذي حيقق االستقرار النسيب وحتديد عرض النقود مبا يكف
 وقد ذكر ابن تيمية أن على السلطان أن يضرب للناس فلوساً بقيمة العدل يف )٣٤٣(ال األسعار، 

  )٣٤٤(. معامالم من غري ظلم هلم



 

 ٢٦٥

س بإنقاص و ظلم للناثار سيئة أمهها التضخم هلآا جيره من مبوإن التوسع يف اإلصدار النقدي 
وقد سبق نقل ما ذكره النووي عن الشافعي من أنه يكره لإلمام ضرب . ثروام وخبس أمواهلم

 وملا يف ذلك من إفساد )٣٤٥( . من غشنا فليس منا  :الدراهم املغشوشة حلديث رسول اهللا 
هم  وهذا يدل على عدم جواز ضرب الدرا)٣٤٦(. للنقود، وإضرار بذوي احلقوق وغالء لألسعار

املغشوشة ملا فيها من غش، وملا يترتب عليها من إضرار بذوي احلقوق وإفساد للنقود خاصة إذا 
 .  غشهايخف

واحلقيقة أنه ميكن تشبيه التوسع يف اإلصدار النقدي، دون حاجة قائمة يف النشاط 
، دي إىل التضخم وعدم استقرار قيمة النقود، بضرب الدراهم املغشوشةؤاالقتصادي وبطريقة ت

فالتوسع يف اإلصدار النقدي غش للنقود بإنقاص قيمتها، ومن مث فإنه ال جيوز للدولة أن تتوسع 
. يف اإلصدار النقدي توسعاً ضاراً، بل جيب أن يكون استقرار األسعار مرعياً عند إصدار النقود

راهم ومما يدل على عدم جواز التوسع يف اإلصدار النقدي أن العلماء إمنا جعلوا حق ضرب الد
 فينبغي مراعاة ذلك )٣٤٧(.  لإلمام سداً لذريعة الغش واإلفساد فيها- وإن كانت خالصة-والدنانري
وذا يعلم أن اإلصدار النقدي يف االقتصاد اإلسالمي جيب أن يضبط بطريقة حتقق . املقصد

و الناتج استقرار األسعار، وعدم اخنفاض القوة الشرائية للنقود، وميكن أن يكون هذا مبالحظة من
 فيه ظروف السوق ىوربط منو اإلصدار النقدي به، أو بزيادة ذلك اإلصدار مبعدل سنوي يراع

  .اإلسالمية وطبيعة التعامالت فيها ومعدل منو الناتج
 : االئتمان املصريف-٢

ن املصارف اارية تستطيع يف العادة وفق حدود معينة إنشاء ما يسمى بالنقود الكتابية عن إ
 وبناء على ذلك فالتوسع يف توليد )٣٤٨(.  متثل زيادة يف عرض النقوديتمان والتدمي االئطريق تق

النقود سيؤثر على استقرار األسعار بارتفاعها، متاماً كدور التوسع يف اإلصدار النقدي، فهو 
  )٣٤٩(. بذلك قد يكون سببا من أسباب حدوث التضخم
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 يف توليد النقود بقصد حتقيق أرباح من الفوائد وتقوم املصارف التجارية يف العادة بالتوسع
 .الربوبية اليت تتحقق من كل عملية إقراض

ويف النظام االقتصادي اإلسالمي ليس من الالزم أن يؤدي إلغاء الفائدة واإلقراض الربوي إىل 
اً من اً صغريء ذلك أن توليد النقود ينشأ بسبب أن الناس ال يسحبون إال جز؛عدم تصور توليد النقود

إيداعام، وهي اليت تتعلق يف العادة بالنفقات الصغرية، أما املبالغ الكبرية فتتم تسويتها عن طريق 
 وهذا )٣٥٠(عالوة على أن املبالغ املسحوبة يعود جزء كبري منها إىل املصارف مرة أخرى . الشيكات

 .متصور حىت يف املصارف اإلسالمية
 النظام املصريف اإلسالمي، وعلى أن عملية توليد النقود وبناء على إمكانية توليد النقود يف

تشابه يف آثارها عملية إصدار النقود فإنه من الواجب أن يكون توليد النقود خاضعاً إلشراف 
الدولة منعاً حلدوث اآلثار السيئة للتوسع فيه، فيجب على الدولة أن تتخذ اإلجراءات املقبولة 

 كما )٣٥١(اً الحتياجات االقتصاد التمويلية غري التضخمية، لضمان أن يكون توليد النقود طبق
ينبغي على الدولة عند حاجة النشاط االقتصادي للتوسع النقدي أن توازن بني أحد األسلوبني 

 قلذلك التوسع، ومها إصدار النقود الورقية أو السماح بتوسع أكرب يف توليد النقود عن طري
ض نسبة االحتياطي النقدي، وأن ختتار أفضلهما من حيث إجراءات السياسة النقدية مثل ختفي

 .حتقيق مصلحة األمة ودفع الضرر عنها
 : االحتكار-٣

تقرر بعض النظريات االقتصادية يف التضخم أن السلطات االحتكارية يف سوق العمل أو 
سوق السلع هلا دور يف حدوث التضخم، إذ إنه عندما تكون هناك منظمات عمالية احتكارية 

ت االحتكارية قد آكذلك فإن املنش. إا قد تعمد إىل رفع األجور، مما يسبب ارتفاع األسعارف
 وختتلف السلطات االحتكارية )٣٥٢(. ترفع من أسعار السلع اليت تنتجها دف حتقيق أرباح أكرب

يف مدى إمكانية رفع األجور أو أسعار السلع املنتجة، فكلما اخنفضت تلك املرونة ازدادت 
كانية تلك السلطات يف رفع األجور واألسعار ألن ذلك لن يؤدي إىل اخنفاض أكرب يف الطلب إم

 على العمل أو
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السلع املنتجة، والعكس بالعكس، فعندما تكون مرونة الطلب على العمل أو السلع املنتجة عالية 
 وذا .تقل إمكانية رفع األجور أو األسعار ألن ذلك سيتسبب يف خفض الطلب بدرجة أكرب

يتبني أن االحتكار سواء يف جانب العمل أو السلع يكون سبباً من أسباب التضخم عندما تكون 
مرونة الطلب على ذلك العمل أو تلك السلع منخفضة نسبياً، ويتمثل هذا يف األعمال والسلع 

سعار كون تلك املرونة عالية نسبياً فإن أي حماولة لرفع األجور أو األيالضرورية، أما عندما 
 .حتدث اخنفاضاً يف الطلب بشكل أكرب مما يعين اجتاه األسعار واألجور مرة أخرى لالخنفاض

. أما يف االقتصاد اإلسالمي فإن حترمي االحتكار يعين القضاء على هذا السبب، ووقاية اتمع منه
 )٣٥٤( . من احتكر فهو خاطئ :  ويف رواية)٣٥٣( . ال حيتكر إال خاطئ :  يقولفالرسول 

  )٣٥٦(.  ونقل عن بعض الشافعية القول بكراهته)٣٥٥(. وقد ذهب مجهور العلماء إىل حترمي االحتكار
وهناك اختالف بني العلماء فيما يكون فيه االحتكار، فقد خصه احلنفية بقوت اآلدمي 

بو يوسف  أما اإلمام مالك وأ)٣٥٨(.  وخصه الشافعية واحلنابلة بقوت اآلدمي)٣٥٧(وقوت البهائم 
  )٣٥٩(. من احلنفية فقد جعلوا االحتكار يف كل ما يضر بالسوق والعامة

وقد استدل من جعل االحتكار يف كل ما يضر بالسوق بأن النهي عن االحتكار إمنا كان 
 واستدل من خص )٣٦٠(. بسبب الضرر الواقع على العامة، وهذا الضرر ال خيتص بالقوت والعلف

  من احتكر فهو خاطئ  :ء عن سعيد بن املسيب وهو راوي حديثاالحتكار بالقوت مبا جا
 وكان )٣٦١(. ن معمراً الذي كان حيدث هذا احلديث حيتكرإ: فإنك حتتكر؟ فقال: أنه قيل له

 كما استدلوا باألحاديث اليت جاء فيها النهي عن احتكار )٣٦٢(. سعيد بن املسيب حيتكر الزيت
والضرر يف : قالوا. مة املناسبة للتحرمي وهي دفع الضرر عن العامة كما استدلوا باحلك)٣٦٣(الطعام 

 وكذا )٣٦٤(األعم واألغلب إمنا يلحق العامة حببس القوت والعلف فال يتحقق االحتكار إال به، 
  )٣٦٥(.  إنه ال ضرر يف احتكار غري األقوات:من خصه بقوت اآلدمي قال
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ا أضر بالناس احتكاره هو األقوى ألن األدلة والذي يبدو أن القول بأن االحتكار يعم كل م
الواردة يف حترمي االحتكار وردت مطلقة، أما ما جاء يف بعض األحاديث من التصريح بلفظ 
الطعام فقد رد على االستدالل ا بأن هذا التصريح بلفظ الطعام ال يصلح لتقييد الروايات 

ليت يطلق عليها املطلق، وذلك ألن نفي املطلقة، وإمنا هو من التنصيص على فرد من األفراد ا
 وأما فعل )٣٦٦(. احلكم عن غري الطعام إمنا هو ملفهوم اللقب، وهو غري معمول به عند اجلمهور

أما االستدالل بأن . نه حممول على احتكار ما ال ضرر يف احتكارهإسعيد بن املسيب ومعمر ف
. م إذ قد يتحقق الضرر باحتكار غريمهاالضرر إمنا يلحق بالعامة حببس القوت والعلف فغري مسل

ولذلك قال الكاساين يف توجيه قول أيب يوسف يف حترمي االحتكار يف كل ما يعم الضرر 
وجه قول أيب يوسف رمحه اهللا أن الكراهة ملكان اإلضرار بالعامة، وهذا ال خيتص : (باحتكاره

 االحتكار يف األقوات خاصة،  وكذلك فإن بعض الشافعية مع قوهلم بأن)٣٦٧(). بالقوت والعلف
 فكأم نظروا إىل الضرر احلاصل باحتكار )٣٦٨(رة، وقالوا بتحرمي احتكار األمتعة إذا دعت الضر

 .األمتعة يف حال الضرورة فأحلقوها يف هذه احلالة باألقوات
سيما وقد  وبذلك فإن األوىل إطالق حكم االحتكار على كل ما حتقق الضرر باحتكاره، ال

بل رمبا كان احتكار .  ضرورات اإلنسان يف عصرنا لتشمل أشياء أخرى غري القوتنياتسعت
 .من احتكار قوت احليوان) خباصة سكان احلضر(شد ضرراً على أهل البلد أبعض احلاجات 

ومن جهة أخرى فقد ذهب مجهور العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن 
 من السوق، فلو جلب شيئاً وحبسه، أو حبس غلة أرضه فال يعد يترن يشمباالحتكار خمصوص 

اجلالب مرزوق واحملتكر  :  أنه قال لذلك مبا روي عن الرسول ا واستدلو)٣٦٩(. حمتكراً
 كما أن اجلالب ال يضيق على أحد )٣٧١(.  فدل هذا على أن اجلالب ليس مبحتكر)٣٧٠( ، ملعون

 من السوق ألن حق العامة إمنا ى حرمة االحتكار حببس املشتر وألن)٣٧٢(. وال يضر به بل ينفع
   )٣٧٣(. تعلق مبا مجع يف املصري

 أما من حبس غلة ضيعته فليس مبحتكر ألن ذلك خالص حقه مل يتعلق به حق العامة،
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سف من احلنفية فقد جاء عنه أن حبس و أما أبو ي)٣٧٤(. إذ كما أن له أن ال يزرع، فله أن ال يبيع
عد احتكاراً، ألن كراهة االحتكار بالشراء يف املصر واالمتناع عن البيع ملكان اإلضرار يب اجلال

  )٣٧٥(. بالعامة، وقد وجد هاهنا
 من البلد بل يعم كل من حبس السلع، سواء يوالذي يظهر أن االحتكار ال خيتص باملشتر

ضه أو مصنعه، وذلك إذا اشتراها من البلد أو جلبها من خارج البلد وحبسها، أو حبس نتاج أر
. تسبب ذلك يف وقوع الضرر على العامة ألن األحاديث اليت جاءت يف النهي عن االحتكار عامة

هي من ألفاظ ) من(ن إ يعم كل حمتكر إذ )٣٧٦(.  من احتكر فهو خاطئ  :فقول الرسول 
 احتكاراً ملنع ملا  فلو مل يكن هذا)٣٧٧( ، ال ضرر وال ضرار :  يقولن الرسول إمث . العموم

للوا ذلك بكون اجلالب عويعضد ما سبق أن القائلني بأن هذا ليس احتكاراً . حيقق منه من ضرر
ال يضيق على أحد وال يضر به بل ينفع، وهذا التعليل يتعلق باجلالب الذي يبيع ما جيلبه وال 

 .حيبسه عن الناس مع حاجتهم إليه
 ليس حمتكراً فهو موضع نقاش، فاحلديث الذي استدلوا به البأن اجلأما ما استدل به القائلون ب

 ضعيف، مث مع التسليم بصحة  اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون  :وهو قول الرسول 
االحتجاج به فهو موضع نقاش من حيث داللته إذ ال يصح محله على اجلالب الذي حيبس ما جلبه 

عن للمحتكر فدل هذا على أن اجلالب الذي هو عن الناس ألن يف احلديث دعاء للجالب بالرزق، ول
 )٣٧٨(. غري احملتكر هو الذي ينفق ما جيلبه وال حيبسه إذ لو حبسه مل يكن هناك فرق بينه وبني احملتكر

أما االستدالل بأن اجلالب ال يضيق على أحد فهذا كما سبق ينصرف إىل اجلالب الذي ينفق سلعته  
أما  . حاجتهم إليها فهو يضيق على الناس ويضرهممع عن الناس وال حيبسها، أما الذي حيبس سلعته

ن حق العامة إمنا يتعلق مبا مجع يف املصر وال يتعلق مبا جلب فريد عليه بأن حق العامة يف أاالستدالل ب
أما القول فيمن حبس   )٣٧٩(. تلك السلع مناط حباجتهم إليها فال فرق يف ذلك بني اجلالب واملشتري

ه ليس حمتكراً ألنه خالص حقه، وأنه كما جيوز له أن ال يزرع فكذا جيوز أن ال يبيع غلة أرضه أن
فيجاب عنه أن صاحب األرض ملا زرعها واحتاج الناس إىل غلته وجب عليه عدم حبس ما فاض 

 والذي يظهر أن العلماء حينما. علق حق العامة بغلتهتعن حاجته دفعاً للضرر عن العامة ف
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 غلة ضيعته ليس حمتكراً مل يكن نظرهم على أن هذا هو املنتج الوحيد لتلك ذكروا أن من حبس
 . ن حبسه لتلك الغلة ال يتحقق به الضرر على الناسإالسلعة، وعليه ف

وبذلك فالذي خيلص إليه أن كل ما كان يف حبسه تضييق وضرر على عامة الناس يف 
وسواء كان احلابس لذلك مشترياً من حاجام فهو احتكار، سواء كان ذلك قوتاً أو غري قوت، 

 .سوق البلد أو جالباً من خارج ذلك البلد، أو كان حابساً إلنتاج مزرعته أو مصنعه
ن حترمي االحتكار يف االقتصاد اإلسالمي له أثر كبري يف الوقاية من التضخم واالرتفاعات إ

ية وطبيعية يف السوق، بل الشديدة يف املستويات العامة لألسعار، واليت ال تنشأ عن ظروف عاد
 .حتدث بسبب تلك التدخالت غري املشروعة بقصد حتقيق أرباح كبرية

ومن جهة أخرى فإن احتكار العمال ألعماهلم يف صورة نقابات عمالية قد متتنع عن العمل 
إال بأجر معني مرتفع مع حاجة الناس إىل أعماهلم يلحق يف حكمه باحتكار السلع لوجود الضرر 

نهما، فإن حاجة الناس إىل األعمال قد تكون ضرورية يتضررون معها بفقد تلك يف كل م
األعمال أو طلب أجرة عالية فيها، ولذلك ذكر ابن تيمية أن الناس إذا كانوا حمتاجني إىل فالحة 

نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً عليهم جيربهم ويل األمر عليه إذا امتنعوا عنه  قوم أو
 ويشبه هذا أن ميتنع )٣٨٠(. ثل، وال ميكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض املثلبعوض امل

العمال عن العمل يف مؤسسات إنتاجية ضرورية للناس إال بأجر كبري مما يتسبب يف ارتفاع أسعار 
 .منتجات تلك املؤسسات

صاد اإلسالمي ن منع االحتكار العمايل وإجبار العمال على العمل باألجر العادل يف االقتإ
 . يعين منع سبب من أسباب التضخم وهو ارتفاع األجور

واملالحظ أن منع االحتكار يف االقتصاد اإلسالمي سواء احتكار السلع أو احتكار العمل إمنا 
هو يف جانب ما يتحقق الضرر باحتكاره، وهي السلع واألعمال املتميزة باخنفاض مرونة الطلب 

رر باحتكاره مثل السلع واألعمال املتميزة بارتفاع مرونة الطلب عليها، أما ما ال حيصل الض
 عليها فقد سبق بيان أن قدرة املنشآت
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والنقابات العمالية على التحكم فيها ضعيفة، فال تستطيع املنشآت اإلنتاجية رفع أسعارها ألن 
ر معر، واألن ارتفاع الس مذلك يتسبب يف اخنفاض اإليرادات نتيجة اخنفاض الطلب بدرجة أكرب

  )٣٨١(. نفسه حيدث يف أجور األعمال ذات الطلب كبري املرونة
من كل ما سبق يتبني أن يف االقتصاد اإلسالمي ضوابط حتد من حدوث ظاهرة التضخم 

م ءحيث متارس تلك الضوابط دوراً وقائياً مبنع أسباب التضخم، فضبط اإلصدار النقدي مبا يتال
لى عملية االئتمان املصريف وضبطها طبقاً حلاجة النشاط مع حاجة االقتصاد، واإلشراف ع

 .االقتصادي، وحترمي االحتكار والربا، كل هذه األمور تعين منع أسباب التضخم قبل وقوعه
وإىل جانب تلك الضوابط الوقائية فإن هناك ضوابط أخرى هلا دور يف احلد من حدوث 

شمل هذه تأضيق من الضوابط السابقة، والتضخم يف االقتصاد اإلسالمي، وإن كانت على نطاق 
 :الضوابط ما يلي

 :النهي عن بيع احلاضر للبادي) أ
  )٣٨٢( . ال يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض  :يقول الرسول 

وبيع احلاضر للبادي هو أن خيرج احلضري إىل البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر، 
  )٣٨٤(. تبع حىت أبيع لك قليال قليالً ال:  أو يقول له)٣٨٣(.  لكأنا أبيع: ويقول له

وقد علل املنع بأن يف بيع احلاضر للبادي جماال إلغالء السعر على الناس، فإن احلاضر إذا 
توكل للبادي مع خربته حباجة الناس إىل تلك السلعة، وقدرته على إمساكها، أغلى يف الثمن على 

 )٣٨٥( . يف ذلك من زيادة السعر على الناساملشتري فكان النهي ملا
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ومن هذا يتبني أن بيع احلاضر للبادي له أثر يف ارتفاع األسعار، وبذلك فقد يكون سبباً يف 
 .حدوث التضخم، وقي حترمي اإلسالم هلذا النوع من البيوع قطع لذلك السبب

 :النهي عن تلقي الركبان) ب
 : ويف رواية)٣٨٦( .  يبع حاضر لبادال تلقوا الركبان وال  :يقول الرسول 

 ال تلقوا اجللب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو باخليار . )٣٨٧(  
 بأنه رمبا ترتب على ذلك التلقي إضرار بأهل البلد ألن الركبان إذا )٣٨٨(وقد علل هذا النهي 

 يتربصون ا السعر، فهو بذلك يف معىن بيع وصلوا باعوا أمتعتهم سريعاً، أما الذين يتلقوم فإم
 وبذلك فإن هذا التصرف سبب من أسباب ارتفاع األسعار، ويف النهي عنه )٣٨٩(. احلاضر للبادي

 .قطع هلذا السبب
 :النهي عن النجش) ج

  )٣٩٠( . ال يبتاع املرء على بيع أخيه، وال تناجشوا، وال يبع حاضر لباد  :يقول الرسول 
 )٣٩١(. ن السلعة وهو ال يريد شراءها ليقع غريه فيهامثما فسره العلماء، أن يزيد يف والنجش ك

فالنجش يقع يف املزايدات، حيث يزيد الناجش يف السعر دون رغبة يف الشراء وإمنا لريفع مثن 
فنهي عن هذا التصرف ملا فيه من اخلداع، وإغالء السعر . السلعة، وليوهم الغري بأن السلعة مرغوبة

ويف . على الناس، فالنجش بذلك سبب من أسباب التضخم عن طريق املزايدات الومهية على السلع
 .النهي عن هذا التصرف سد هلذا الباب وقطع هلذا السبب

وذا يتضح أن يف االقتصاد اإلسالمي كثرياً من الضوابط اليت متنع ارتفاع األسعار، وبالتايل 
ون بسبب التصرفات املنحرفة حمدود يف االقتصاد اإلسالمي فإنه ميكن القول أن التضخم الذي يك

لوجود تلك الضوابط الوقائية، وإذا ما حدث شيء من تلك االحنرافات فإن عالج التضخم 
احلاصل بسببها يكون بإرجاع األمور إىل أوضاعها الطبيعية، ومنع تلك التصرفات وإزالة تلك 

 .األسباب
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سعار، إما أن يكون بسبب طبيعي بدون ظلم من الناس، أو وتلخيصاً ملا سبق فإن ارتفاع األ
 وهذا غالباً ما يكون عارضاً -يكون بسبب تصرفات خاطئة منحرفة، فما كان منه بسبب طبيعي

 فاألصل فيه أن ال يكون هناك تدخل يف األسعار، أما ما كان بسبب احنرافات يف -أو بسيطاً
تصاد اإلسالمي بسبب منع تلك االحنرافات، وإذا وجد سلوك الدولة أو األفراد فهو حمدود يف االق

 .شيء من ذلك فإن عالجه يكون بإزالة تلك التصرفات املنحرفة
 :استقرار العمالة يف االقتصاد اإلسالمي) ب

االستقرار يف جانب العمالة يعين حتقيق العمالة الكاملة أي تشغيل عنصر العمل تشغيالً 
  )٣٩٢(. كامالً حبيث ال يكون هناك بطالة

  )٣٩٣(. وتعد املوازنة العامة يف االقتصاد الوضعي أداة لتحقيق هذا االستقرار
وبالنظر يف طبيعة االقتصاد اإلسالمي يتضح أن هناك عدة عوامل تقلل من حاالت الركود 

 :وحدوث البطالة منها
  احلث على العمل والتكسب خاصة إذا كان ذلك لتحصيل كفاية النفس، واألهل، فاهللا-١

   : سبحانه وتعاىل يقول                 
         .)ويقول سبحانه)٣٩٤  :      

                 ...٣٩٥(.  اآلية(  
ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من عمل يده، وإن نيب  :  يقولوالرسول 

  )٣٩٦( . اهللا داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده
ألن حيتطب أحدكم حزمة على ظهره خري من  :  يقولفالرسول :  النهي عن السؤال-٢

 فالسؤال من القادرين على العمل يعين وجود جزء من )٣٩٧( . يسأل أحداً فيعطيه أو مينعه
 قوة العمل يف حالة بطالة مع وجود فرص عمل هلم، لذلك
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وال شك أن هذا . فاإلسالم حيث القادر على العمل احلالل، وإن كان هذا العمل صغرياً
 .يقلل من حاالت البطالة االختيارية

يف بعض حاالت البطالة، ذلك أن احملتكر حني يعمد أن االحتكار له دور :  حترمي االحتكار-٣
إىل خفض إنتاجه لتحقيق مكاسب احتكارية فإنه يقوم باالستغناء عن بعض العمال الذين قد 

 .ال تتوفر هلم فرص عمل جديدة
 فمن أحيا )٣٩٨(  من أحيا أرضا ميتة فهي له :  يقولفالرسول :  متليك األرض باألحياء-٤

ن من إ ويف هذا حافز على العمل، إذ )٣٩٩(. ملكاً ألحد ملكها ذا اإلحياءأرضاً ميتة ليست 
 وهذا يساعد على )٤٠٠(. ر فيها أو إجراء املاء إليهابئصور إحياء األرض يئتها للزراعة حبفر 

 .امتصاص جزء من البطالة املقنعة اليت يتميز ا القطاع الزراعي
 البطالة، ومتارس الزكاة ذلك من طريقني أحدمها مباشر للزكاة دور يف تقليل حاالت:  الزكاة-٥

 .واآلخر غري مباشر
لقد ذكر بعض العلماء أن الفقري واملسكني يعطي كل واحد منهما :  الطريق املباشر-أ

من الزكاة ما يشتري به أدوات حرفته، ولو غلت قيمتها، حبيث حيصل له من 
نت حرفته بيع اجلواهر يعطى الربح ما يفي بكفايته، ومثلوا لذلك بأن من كا

عشرة أالف درهم إذا مل يتأت له الكفاية بأقل منها، ومن كانت حرفته بيع البقل 
 وهذا يعين إجياد جماالت عمل مباشرة عن )٤٠١(. يعطى مخسة دراهم أو عشرة

 .طريق توفري رءوس األموال الالزمة ملن مل يستطع توفري ذلك
لزكاة تقوم بتحويل جزء من مال الغين الفائض وذلك أن ا:  الطريق غري املباشر-ب

إىل الفقري الذي يوجهه حنو االستهالك لتوفري حاجاته، وهذا يعين زيادة الطلب 
الكلي للمجتمع، وهذا يؤدي إىل زيادة الطلب على العمل لكي يواجه املنتجون 

 .يتلك الزيادة يف الطلب الكل
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لى االستثمار، ألن الزكاة تقتطع كل سنة ومن جهة أخرى فإن الزكاة تعد عامالً حاثاً ع
اً من رأس املال، وهذا يدفع صاحب املال إىل توجيه املال حنو سبل االستثمار املختلفة ءجز

أال من ويل يتيماً له مال  :  قاللتحقيق فائض يؤدي منه الزكاة، فقد روي أن الرسول 
ك أن هذا له دور يف توفري فرص  وال ش)٤٠٢(.  فليتجر فيه، وال يتركه حىت تأكله الصدقة

 .العمل
ن هذه العوامل هلا دور واضح يف تقليل حاالت الركود وحدوث البطالة، ومن مث فإنه ميكن إ

القول بأن مشكلة البطالة يف االقتصاد اإلسالمي حمدودة وليست باالتساع احلاصل يف 
 .االقتصاديات الوضعية
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 املبحث اخلامس
 سياسات املوازنة العامة

 :متهيد
تبني من تعريف سياسات املوازنة أا تكييف للعالقة بني اإليرادات والنفقات العامة، وتبعاً 

عن طريق تغيري العالقة بني ) فائض، عجز، توازن(لذلك فإن الدولة تتبع إحدى سياسات املوازنة 
  )٤٠٣(. اإليرادات والنفقات العامة

 :آليتوقبل حبث هذه السياسات فإنه ينبغي مالحظة ا
 املوازنة العامة مرتبطة بفترة زمنية معينة؛ وهذا يعين أن حاالت سياسات املوازنة الثالث -١

ترتبط بالفترة نفسها، فالفائض أو العجز أو التوازن حاالت تنسب للفترة اليت تعد هلا املوازنة 
 الفائض اليت تعد لذلك فإنه قد يترتب على تغيري فترة املوازنة تغري يف حالتها، فموازنة. العامة

لسنة قادمة قد تكون موازنة متوازنة لو كانت املوازنة تعد للسنتني القادمتني وذلك باعتبار 
 .عجز يف السنة الثانية مساو للفائض يف السنة األوىل

د تتضمن إيرادات استثنائية غري عادية، وتتعلق ق املوازنة العامة تتضمن إيرادات عادية، كما -٢
 الثالث من عجز وفائض وتوازن بالعالقة بني اإليرادات العادية فقط حاالت املوازنة

والنفقات العامة، فزيادة النفقات عن اإليرادات العادية يسمى عجزاً حيث تلجأ الدولة إىل 
إيرادات غري عادية لسد هذا العجز، أما زيادة اإليرادات العادية عن النفقات فيسمى فائضاً، 

  )٤٠٤(. ادية مع النفقات فيسمى توازناً اإليرادات العيأما تساو
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.  هناك فرق بني العجز املخطط والعجز الفعلي، وكذا بني الفائض املخطط والفائض الفعلي-٣
أي أن هناك فرقاً بني إحداث كل من العجز أو الفائض وحدوثهما، فالتخطيط إلحداث 

 متعمد من الدولة عجز أو فائض هو ما يدخل حتت سياسة املوازنة، وذلك لوجود تدبري
لتحقيق ذلك، أما حدوث العجز أو الفائض نتيجة تأثر باألحوال االقتصادية دون ختطيط أو 

وهذه التفرقة ناشئة عن الفرق بني تأثري املوازنة العامة . تدبر فال يعد من قبيل سياسة املوازنة
عامة باالقتصاد ال يعد يف االقتصاد وتأثرها به، فاألول منهما سياسة، بينما تأثري املوازنة ال

  )٤٠٥(. سياسة ألنه غري مقصود
 :ويف هذا املبحث تأيت دراسة سياسة املوازنة العامة يف مطلبني

 .سياسات املوازنة يف االقتصاد الوضعي: املطلب األول
 .سياسات املوازنة يف االقتصاد اإلسالمي: املطلب الثاين
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 املطلب األول
 سياسات املوازنة يف الرأمسالية

:  إىل حتقيق هدفني رئيسني- وهي جزء من السياسات املالية-دف سياسات املوازنة العامة
األول هو حتقيق االستقرار االقتصادي مبا يتضمن هذا املفهوم من استقرار األسعار والعمالة 

ويبدو اهلدف األول أكثر وضوحاً يف . الكاملة، أما الثاين فهو متويل التنمية االقتصادية
  )٤٠٦(. صاديات املتقدمة، أما اهلدف الثاين فاملفروض أن يتعلق بصفة أكرب بالبالد املتخلفةاالقت
 :سياسات املوازنة اهلادفة لتحقيق االستقرار االقتصادي) أ

مرت املوازنة العامة من حيث اختاذها سياسة مبراحل متعددة، فالتقليديون مل ينظروا إىل 
انوا ينظرون إليها باعتبارها وسيلة رقابة على األموال العامة املوازنة بأا أداة تدخلية، بل ك

تضمن التوازن بني إيرادات الدولة ونفقاا، لذلك فقد نادوا بوجوب توازن املوازنة العامة، 
وانتقدوا كال من حاالت العجز والفائض، وهذه النظرة كانت مبنية على افتراضهم تلقائية توازن 

 ومن مث فلم يكن للموازنة العامة عندهم )٤٠٧(. ى العمالة الكاملةاالقتصاد القومي عند مستو
سياسات، إال إذا اعتربنا التوازن الذي كانوا ينادون به سياسة لترك النشاط االقتصادي يسري دون 

 .تدخل
م وظهور نظرية كيرت يف رفض فكرة تلقائية ١٩٢٩وبعد حدوث الكساد الكبري يف عام 

ر اجتاه حنو البحث عن أدوات حتقق توازن االقتصاد القومي، فكان يف توازن االقتصاد القومي ظه
املوازنة ما حيقق ذلك، فنادى االقتصاديون مببدأ مرونة املوازنة العامة من أجل حتقيق التوازن 

  )٤٠٨(. االقتصادي، أي حتقيق التشغيل الكامل دون تضخم
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اة لتحقيق االستقرار االقتصادي عدة وقد ظهرت يف مرونة املوازنة العامة وكيفية اختاذها أد
 :آراء
 : املالية املعوضة-١

اليت نادى ا هانسن، وتقوم على زيادة اإلنفاق العام أو خفض الضرائب يف حالة الكساد، 
وذلك لدعم الطلب الكلي بغية الوصول إىل مستوى التشغيل الكامل، وميول الفرق بني اإليرادات 

 )٤٠٩(ما من البنك املركزي أو البنوك التجارية أو األفراد، والنفقات عن طريق االقتراض، إ
أما يف حالة التضخم فيمكن زيادة الضرائب أو . وتسمى هذه السياسة سياسة إحداث العجز

 وتسمى )٤١٠(. خفض اإلنفاق العام خلفض مستوى الطلب الكلي الفائض عن التشغيل الكامل
ن االهتمام يتوجه إىل إلة االستقرار االقتصادي فأما يف حا. هذه السياسة سياسة إحداث الفائض

  )٤١١(حتقيق معدل مناسب من النمو االقتصادي 
وبذلك فإن هذه النظرية تعين إجياد توازن دوري للموازنة العامة، أي أن يكون توازن 

  )٤١٢(. املوازنة العامة خالل فترة الدورة االقتصادية
 : املالية الوظيفية-٢

 إال أا )٤١٣(نر، وهي تقوم على فكرة املالية املعوضة نفسها، وتعترب امتداداً هلا، اليت نادى ا لري
فاملوازنة العامة مبكوناا أداة يف يد الدولة . ختتلف عنها بكوا تعارض مبدأ التوازن بالنسبة ألي فترة

  )٤١٤(. لتحقيق االستقرار االقتصادي ولو أدى ذلك إىل وجود فائض مستمر أو عجز مستمر
 : فكرة مسجريف-٣

وتقوم على تقسيم املوازنة إىل ثالثة فروع، خيدم كل فرع هدفاً من أهداف املوازنة على 
 :النحو التايل

 .ويتم من خالله ختصيص جزء من الدخل القومي للحاجات العامة: فرع التخصيص) أ



 

 ٢٨١

 .طع حتقيق دخل كافويتم من خالله حتويل جزء من الدخل القومي ملن مل يست: فرع التوزيع) ب
 .ويتم من خالله احملافظة على االستقرار االقتصادي: فرع االستقرار) ج

وقد نادى مسجريف مببدأ التوازن يف الفرعني األولني، ومببدأ املرونة يف الفرع الثالث، 
  )٤١٥(. وبذلك فإن حالة املوازنة تتحدد تبعاً حلالة الفرع الثالث

 :ويالحظ يف سياسة املرونة أنه
جيب أال ميول هذا العجز من الضرائب ألن ذلك يسبب خفض االستهالك :  يف حالة العجز-١

وعليه فإن متويل . واالستثمار اخلاص، مما يعمل على إلغاء األثر التوسعي لزيادة اإلنفاق العام
ما من األفراد أو من املصارف التجارية أو من املصرف إالعجز يكون عن طريق االقتراض 

تبعاً لطريقة متويله، فاالقتراض من املصرف   وختتلف اآلثار التوسعية للعجز)٤١٦(. املركزي
ا، يليه االقتراض من املصارف التجارية مث االقتراض رياملركزي يعترب أقوى تلك الوسائل تأث

 كذلك ختتلف اآلثار التوسعية تبعا لطريقة إحداث العجز، هل هو بزيادة )٤١٧(. من األفراد
ويعتمد اختيار طريقة إحداث العجز . عام أم خبفض اإليرادات أم بالوسيلتني معااإلنفاق ال

على النظرة لكفاءا، فمؤيدو اتساع القطاع العام يفضلون زيادة اإلنفاق العام إلحداث 
العجز، أما مؤيدو اتساع القطاع اخلاص فيفضلون خفض الضرائب، ويرجع هذا االختالف 

  )٤١٨(. ة كل من القطاعنيإىل اختالف النظرة إىل كفاء
ينبغي االحتفاظ ذا الفائض وعدم توجيهه لإلنفاق، ملا يترتب على إنفاقه :  يف حالة الفائض-٢

 وختتلف أيضا اآلثار االنكماشية إلحداث الفائض )٤١٩(. من إلغاء لآلثار االنكماشية املطلوبة
 أم عن طريق زيادة اإليرادات؟ تبعاً لطريقة إحداثه، هل تتم عن طريق ختفيض اإلنفاق العام؟

أم بالطريقتني معاً؟ ويعتمد اختيار طريقة إحداث الفائض على النظرة لكفاءا تبعاً للنظرة 
لكفاءة كل من القطاع العام واخلاص، فالذين يرون كفاءة القطاع العام يؤيدون األخذ 

  )٤٢٠( .فاق العامبطريقة زيادة الضرائب، أما مؤيدو القطاع اخلاص فيؤيدون ختفيض اإلن
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 :فعالية سياسات املوازنة
تصنف اآلراء اليت سبق عرضها حتت الفكر الكيرتي، وقد سيطرت هذه اآلراء بعد احلرب 
العاملية الثانية، كما كان هلا سيطرة قوية على سياسات االستقرار االقتصادي يف الواليات املتحدة 

  )٤٢١(. ابتداء من الستينات
ة، اليت تشمل العقدين األخريين برزت أفكار وآراء جديدة يف سياسات ويف الفترة األخري

وترى هذه الدراسات .  على دراسة عملية، ووقائع تطبيقيةاالستقرار تنتقد األفكار الكيرتية بناًء
عدم فعالية السياسة الكيرتية، بل تذهب إىل أبعد من هذا، حيث ترى أن هذه السياسات تترك 

ن إجراء التغيريات املالية اليت تدعم املستوى إ: (يقول أحد الكتاب. تقرارثاراً سيئة على االسآ
عد أمراً أصعب مما ختيله ياملرتفع للتوظف، ويف نفس الوقت تقلل من عدم االستقرار االقتصادي 

معظم االقتصاديني يف منتصف الستينات يف الواليات املتحدة األمريكية، وتشري النظرة اخللفية إىل 
 ولعل يف )٤٢٢(). ملاضي يف الواليات املتحدة كانت تعبث باالستقرارايالت املالية يف أن التعد

 ما يقدم دليالً على عدم صالحية - وهو التزامن بني البطالة والتضخم-التضخم الركودي
  )٤٢٣(. السياسة املالية

  )٤٢٤(: وهناك بعض االنتقادات املوجهة للفكر الكيرتي جنملها فيما يلي
لب جناح السياسة املالية كرب حجم اإلنفاق العام ومرونته، ويقلل من كفاءا مجود كثري  يتط-١

من بنود اإلنفاق العام، كاإلنفاق على الدفاع الذي يرتبط بربامج الدفاع ومزاياها، فال ميكن 
 .تغيري اإلنفاق على الدفاع مبرونة كبرية ملواجهة التضخم أو الكساد

فجوات الزمنية، حيث يلزم لنجاح السياسة املالية أن تكون موضع  األخطاء املتوقعة وال-٢
التنفيذ يف الوقت املناسب، وهذا أمر بالغ الصعوبة بسبب أن متخذي القرارات املالية جيرون 
اختبارام يف إطار معلومات غري كاملة، وبسبب حمدودية املقدرة على التوقع، كما توجد 

ل من كفاءة السياسة املالية، هي فجوة اإلدراك، وفجوة هناك ثالث فجوات زمنية طويلة تقل
 اإلجناز، وفجوة
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أما فجوة اإلدراك فهي الفترة بني الوقت الذي تظهر عنده احلاجة للعمل والوقت . االستجابة
الذي تدرك عنده تلك احلاجة، وتظهر هذه الفجوة بسبب حمدودية القدرة على التوقع، 

أما فجوة اإلجناز فهي الفترة بني وقت إدراك . ىل وقتوتطلب مجع البيانات وحتليلها إ
احلاجة إىل العمل ووقت التغري الفعلي يف السياسة، وللعملية السياسية دور كبري يف هذه 

ن تغيري السياسة حيتاج إىل موافقة السلطة السياسية بعد دراسة املشكلة إالفجوة، حيث 
 بني تغيري السياسة وحدوث آثارها، وختتلف أما فجوة االستجابة فهي الفترة. واالقتناع ا

 -٦هذه الفجوة تبعاً لألدوات املالية املستخدمة إال أن األثر األويل لسياسة ما ينتشر خالل 
 . شهرا من تاريخ إقرارها، ومع مرور هذه الفترة قد تتغري الظروف االقتصادية٣٠

ينة، أو بقطاع معني، فاألخذ  قد يكون االنكماش أو التضخم متعلقاً مبنطقة جغرافية مع-٣
 .ثاراً غري مرغوبة يف املناطق والقطاعات األخرىآبسياسة عامة قد يولد 

 العوامل السياسية هلا دور يف حتديد السياسة املالية املتبعة، فاالعتبارات السياسية جتعل متخذي -٤
ذلك ألن السياسة القرار ال مييلون إىل اتباع سياسة مقيدة بغض النظر عن حالة االقتصاد، و

 .التوسعية أكثر شعبية
ثارها، فإحداث عجز يف املوازنة العامة آات الثانوية للسياسة املالية قد تضعف من ري التأث-٥

، مما )الربوية(ومتويله عن طريق االقتراض قد حيدث ضغطاً تصاعدياً على أسعار الفائدة 
ع االستثمار وبعض سلع يسبب اخنفاض مستوى االستثمار فيقل الطلب اخلاص على سل

 لعجز املوازنة، كما أن حتقيق فائض يف املوازنة ياالستهالك، ويعرف هذا باألثر االنكماش
يف حالة اتباع سياسة تقييدية قد حيدث عكس اآلثار السابقة مما يضعف من فاعلية السياسة 

 .املالية
ضاء عليه، قمق إىل جذوره للجه إىل أعراض املرض دون التعتت السياسة املالية سياسة عالجية -٦

 فالبطالة قد حتدث نتيجة تصرفات بعض املؤسسات االحتكارية
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اليت ترغب يف خفض اإلنتاج لرفع األسعار، كما أن التقلبات االقتصادية قد حتدث نتيجة 
  )٤٢٥(. لبعض التصرفات والسياسات احلكومية

ت املوجهة للسياسة املالية عامة وهذا االنتقاد األخري يف نظر الباحث هو من أهم االنتقادا
وسياسة املوازنة بصفة خاصة، فالنظام الرأمسايل هو سبب تلك األزمات والتقلبات، وملا جاء كيرت 
 اوغريه ذه السياسات املالية فإم إمنا وضعوها إلنقاذ ذلك النظام واحليلولة دون سقوطه، فكانو

  .جود لوجود أسبابهكمن يعاجل أعراض املرض فيسكنها مع أن املرض مو
ن التوسع النقدي املفرط والربا واالحتكار والنقابات العمالية االحتكارية، باإلضافة إىل إ

سوء إعادة توزيع الدخل، وعدم وجود ضوابط لالستهالك، كل هذه العوامل تعترب من أسباب 
 .لتقلباتالتقلبات االقتصادية، إذ إا جتعل املتغريات االقتصادية تتحرك باجتاه تلك ا

م أن كل انكماش رئيسي يف ١٩٦٧يف سنة : فقد ذكر فريدمان، وهو أحد كبار النقديني
أمريكا قد نتج إما عن اضطراب نقدي أو تأثر بشدة باالضطراب النقدي، وكل تضخم شديد 

  )٤٢٦(. قد تولد عن توسع نقدي
تقلبات االقتصادية والذي خيلص إليه بعد ذلك أن النظر ينبغي أن يتوجه أوال إىل أسباب ال

لوقف ما ميكن منها ومعاجلة ما ميكن، وأن السياسات املالية يف االقتصاد املتقدم ثبت قلة كفاءا 
 .وضعف فعاليتها ألا تعترب مسكنات ألعراض املرض وليست عالجاً ألسبابه

 :سياسات املوازنة اهلادفة لتحقيق التنمية االقتصادية) ب
السمات، مما يترتب عليه ون االقتصاد املتقدم يف اخلصائص خيتلف االقتصاد املتخلف ع

 .نياختالف التركيز على أهداف السياسات يف كل من االقتصادي
باستثناء بعض (يتسم االقتصاد املتخلف بعدة مسات، لعل أمهها اخنفاض الدخل القومي 

. دخار واالستثمارواخنفاض مستويات اإلنتاجية، كما يتميز باخنفاض معدالت اال) الدول النفطية
)٤٢٧(  
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ونظراً ملا سبق فإن اهلدف الرئيسي للسياسات املالية ومن ضمنها سياسات املوازنة العامة يف 
وملا كانت عملية التنمية مبا تتضمنه من بناء جهاز . الدول املتخلفة هو النهوض بعملية التنمية

االقتصاد فإن تعبئة املوارد الرأمسالية إنتاجي قوي تعتمد أساساً على تركيم رأس املال املنتنج يف 
الالزمة لتمويل عملية التنمية حتتل املركز األول بني أهداف السياسة املالية وغريها من السياسات 

  )٤٢٨(. االقتصادية يف البلدان املتخلفة
وميكن إمجال مصادر التمويل العامة يف الضرائب والقروض العامة واإلصدار النقدي اجلديد، 

تب على األخذ بكل مصدر من هذه املصادر اتباع سياسة معينة للموازنة العامة، فتمويل ويتر
عملية التنمية االقتصادية عن طريق زيادة الضرائب وتوجيه هذه الزيادة ملشاريع التنمية املختلفة 

عملية يعين احلفاظ على توازن املوازنة، حيث متول التنمية يف هذه احلالة بإيراد عادي، أما متويل 
التنمية عن طريق القروض العامة أو اإلصدار النقدي اجلديد فهذا يعين األخذ بسياسات عجز 
املوازنة، حيث متول مشاريع التنمية يف هذه احلالة من إيرادين استثنائيني وفيما يلي بيان كل 

حتقيق مصدر من مصادر التمويل السابقة، مث يف النهاية مناقشة ملدى فعالية هذه املصادر يف 
 .األهداف املرجوة

 : الضرائب-١
تتلخص أمهية اللجوء إىل هذا املصدر التمويلي يف أنه حيقق ادخاراً إجبارياً عاماً يعوض 

د مدخرات كافية لتمويل هذه الضرائب جاالدخار االختياري املفتقد، وذلك أنه عندما ال تو
 االستهالك إىل االستثمار، سيؤدي ذلك إىل تأجيل أو ختفيض االستهالك وحتويل املوارد من

وباستقطاع الفوائض االقتصادية وحتويلها من القطاعات املختلفة إىل القطاع العام لتيسري 
  )٤٢٩(. االستثمار العام وإلصالح منط االستثمار هلا يوائم مقررات وأهداف التنمية

 هذا املصدر يف متويل ثل إيراداً عادياً يف املوازنة العامة فإن اختيارمتونظراً لكون الضرائب 
عملية التنمية يعين العمل على احملافظة على توازن املوازنة العامة أو عدم زيادة العجز فيها، 
فاللجوء إىل الضرائب يعين عدم الرغبة يف اللجوء إىل املصادر االستثنائية اليت يترتب عليها إجياد أو 

 .زيادة عجز املوازنة
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ل عملية التنمية إال أن هناك حدوداً قصوى إلمكانية ومع ما للضرائب من دور يف متوي
اللجوء إىل هذا املصدر تعرف حبدود الطاقة الضريبية، حيث ال ميكن جتاوز هذه احلدود دون 

  )٤٣٠(. إضرار باالقتصاد القومي
لذلك فإن الدول تلجأ إىل مصادر متويلية أخرى عندما يكون اللجوء إىل زيادة الضرائب 

ار اقتصادية واجتماعية سيئة، وتتمثل هذه املصادر يف القروض العامة والتمويل ثآمنطوياً على 
 .بالعجز، أو ما يسمى باإلصدار النقدي اجلديد

 : القروض العامة-٢
تعترب القروض العامة الداخلية واخلارجية السبيل الثاين الذي تلجأ إليه الدول النامية من أجل 

ة، فقد سبق اإلشارة إىل أن للضرائب حدوداً قصوى ال ميكن تعبئة املوارد لتمويل عملية التنمي
جتاوزها، وأنه جيب اللجوء عند بلوغ الضرائب الطاقة القصوى إىل مصادر متويلية أخرى، ومنها 
القروض العامة، سواء ما كان منها داخلياً، وهي القروض اليت حتصل عليها الدولة من السوق 

 .لقروض اليت حتصل عليها الدولة من مصادر أجنبيةاملايل احمللي، أو خارجياً ومها ا
ويستند اللجوء إىل القروض إىل نظرية االستهالك الذايت للقروض، ومها تتحصل يف أن 
القرض ميحو نفسه بنفسه مبرور الزمان، وذلك بسبب أن العبء احلقيقي للدين يتضاءل نتيجة 

 كما يستند اللجوء إىل القروض )٤٣١(. دزيادة السكان وزيادة الثروة القومية وهبوط قيمة النقو
  )٤٣٢(. الداخلية إىل كون هذه القروض ال تزيد الدائنية اإلمجالية لالقتصاد القومي

ومع ذلك فإنه ينبغي مالحظة مصدر القرض ومآله يف اإلنفاق، فإذا كان مصدر القرض 
مة لعملية التنمية، أو أمواالً كانت موجهة وجهة استهالكية ترفية، أو وجهة إنتاجية غري مالئ

 كذلك ميكن تربير )٤٣٣(. كانت مكترتة فإنه ميكن اعتبار سياسة االقتراض سليمة من هذه اجلهة
 عائداً مباشراً يكفل يسياسة االقتراض حني يستخدم القرض يف متويل مشروعات إنتاجية تعط

 أو ضرائب خاصة سداده، أو حني تكون مشروعات التنمية املعنية مما يستطاع معه فرض رسوم
  )٤٣٤(. على املستفيدين منها خلدمة الدين
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ن اللجوء إىل سياسة االقتراض العام لتمويل عملية التنمية تعين اتباع سياسة عجز املوازنة إ
العامة، ذلك أن القروض العامة تعترب مصدر إيراد غري عادي يوجه حنو اإلنفاق، أي أن اإلنفاق 

 . م اإليرادات العامة العاديةالعام حينئذ يصبح أكرب من حج
وقد تلجأ الدولة ملصادر التمويل املتمثلة يف القروض األجنبية نتيجة قصور التمويل احمللي عن 

 . وهو ميثل أيضاً اتباعا لسياسة عجز املوازنة)٤٣٥(. الوفاء باحتياجات متويل عملية التنمية
ن الضريبة وسيلة إضريبة من حيث ومما ينبغي التنبيه إليه أن القروض العامة ختتلف عن ال

متويلية إجبارية بدون مقابل، أما القروض العامة فقد تكون إجبارية، وقد تكون اختيارية، كما 
 .ن وهو الفائدة الربويةمثأا وسيلة ذات 

وهذا املصدر وهو القروض العامة ال ميكن للدولة أن تتمادى يف اللجوء إليه، ذلك أن مقدرة 
  )٤٣٦(. القروض مقيدة بالطاقة اإلقراضية واملقدرة على حتمل عبء القروضالدولة على طرح 

 : اإلصدار النقدي اجلديد-٣
تقوم فكرة متويل التنمية عن طريق اإلصدار النقدي اجلديد على أنه عند فضل أو قصور 
 الوسائل التمويلية السابقة من ضرائب أو قروض وهي موارد ادخار فعلية، فإنه ميكن للحكومات
حينئذ أن تستحدث ادخاراً مصطنعاً عن طريق زيادة كمية النقود مث االستحواذ على هذه الزيادة 

 ويسمى هذا األسلوب لتمويل التنمية بالتمويل )٤٣٧(. الستخدامها يف متويل التنمية االقتصادية
  )٤٣٨(. التضخمي أو التمويل بالعجز

عين اتباع سياسة عجز يف املوازنة العامة ومن الواضح أن اللجوء إىل هذا املصدر التمويلي ي
 . باعتبار أن هذا اإليراد إيراد غري عادي يوجه حنو برامج اإلنفاق التنموية

واحلقيقة أن اللجوء إىل هذا املصدر لتمويل عملية التنمية يف البالد املتخلفة يثري جدالً يتمثل يف 
ملية التنمية بينما يوصي البعض بتجنب أن البعض يوصي باللجوء إىل هذا املصدر كأداة لتعجيل ع

 وقد )٤٣٩(. ضخمي باعتبار ما يترتب عليه من تضخم يضر باالقتصاد القوميتاللجوء إىل التمويل ال
 تعدى ذلك اجلدل دائرة اجلدل العلمي
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ليستند إىل وقائع تطبيقية وجتارب متت، استخدم فيها التمويل التضخمي وأثبت جناحاً يف بعضها 
  )٤٤٠(.  البعض اآلخروفشالً يف

وقد توسط البعض يف ذلك، حيث يرى أنه ميكن للبلدان املتخلفة عموماً االلتجاء إىل متويل 
التنمية عن طريق عجز امليزانية العامة املبين على التوسع النقدي احمللي يف حدود معتدلة مع 

  )٤٤١(. استخدام وسائل رقابة مناسبة على االستهالك واالستثمار
رى البعض أنه ميكن اللجوء إىل التمويل التضخمي يف املرحلة األوىل للتنمية، أما يف كما ي

ار التنمية فإنه جيب أن يزيد االعتماد على الوسائل التمويلية مثاملرحلة التالية وعندما تظهر 
  )٤٤٢(. األخرى

 : فائض املشروعات العامة-٤
شروعات العامة ذات الطابع االقتصادي إىل جانب املصادر التمويلية السابق ذكرها فإن امل

تعترب أداة لتمويل الرأمسايل، حيث تعترب األرباح الناشئة عن هذه املشروعات مورداً للدولة ميكن 
يعة احلال توسعاً لدائرة نشاط هذه بوهذا يتطلب بط. أن يسهم يف عملية التكوين الرأمسايل

حتقيق األرباح اليت ميكن أن تسهم بدور كبري املشروعات، ورفعاً لكفايتها اإلنتاجية لتتمكن من 
  )٤٤٣(. يف عملية التنمية

ونظراً ألن فوائض املشروعات العامة تعترب إيراداً عادياً يف املوازنة العامة فإن متويل التنمية 
ذه الفوائض يعين عدم اللجوء إىل سياسات العجز يف املوازنة أي احملافظة على توازن املوازنة 

 .العامة
هذا جممل املصادر العامة لتمويل التنمية االقتصادية، ومنها يتبني أن سياسات املوازنة العامة 
تستهدف بدرجة كبرية حتقيق التنمية االقتصادية، فإن أمكن حتقيق التنمية مع احملافظة على توازن 

حتقيق املوازنة وإال اتبعت سياسات عجز املوازنة كأسلوب متويلي ميكن الدول املتخلفة من 
تكوين رأمسايل عام يعوض اخنفاض التكوين الرأمسايل اخلاص، وهذا هو الغالب على سياسات 

 .املوازنة يف هذه الدول
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بد من مالحظتها حىت ال يؤدي  وبالنسبة للمصادر السابقة فإنه حتكمها اعتبارات عديدة ال
ثار سلبية آملصادر يترتب عليه اللجوء إليها إىل آثار سلبية على عملية التنمية، كما أن بعض هذه ا

 .تفوق عوائد التنمية جعلت البعض يرفض اختاذه مصدراً متويلياً
ن هلا حداً أقصى تستنفد إاية، بل  فالضرائب كما سبق توضيحه ال ميكن فرضها إىل ما ال

لك  إىل مزيد من الضرائب بعد ذأعنده املقدرة التكليفية القومية حبيث يتعذر على الدولة أن تلج
 بل قد تفضل )٤٤٤(. ثار سيئة على النشاط االقتصادي ومستويات املعيشةآملا يسببه ذلك من 

الدول العزوف عن الضرائب قبل بلوغ احلد األقصى لطاقتها نظراً ملا تسببه الضرائب من ردود 
وهلذا فإنه جيب على الدولة أن تالحظ االعتبارات االقتصادية . فعل سيئة لدى املواطنني

جتماعية والسياسية عند اللجوء إىل هذا املصدر، كما جيب عليها من جهة أخرى مالحظة واال
وإىل جانب ما . نها يف جمال التمويلمالفرق بني أثر كل نوع من أنواع الضريبة، وفاعلية كل 

 سبق فإن اخنفاض الدخول يف البالد املتخلفة يسبب اخنفاضاً يف الطاقة الضريبية هلذه البالد مما يعين
كذلك فإن التهرب الضرييب وضعف كفاءة اجلهاز الضرييب واالضطرار . ضعف حصيلة الضرائب

 .إىل الضرائب غري املباشرة املنافية للعدالة كل هذا يؤدي إىل قله حصيلة الضرائب
أما القروض العامة فإن اللجوء إليها يتطلب بعض االعتبارات اهلامة، منها مالحظة مدى 

 :واهلدف من هذا أمران. انية ألعباء القروض العامة، ومن الذي يتحملهاإمكانية حتمل امليز
 الوقوف على متانة املركز املايل للميزانية حبيث ال ترهق بأعباء ال قبل هلا ا، مما قد يؤدي :أوهلما

 :باحلكومة إىل إنكار الدين األمر الذي يتسبب يف ضعف الثقة يف املركز املايل للدولة، وثانيهما
  )٤٤٥(. يف حدوث إعادة توزيع خاطئة من الفقراء إىل األغنياءتال

كذلك فإن مما جيب أن يؤخذ يف االعتبار عند التمويل بالقروض هو قيام نوع من املناسبة 
ي تقومي تلك املشروعات عاملالية بني القرض واملشروعات اإلنتاجية املستهدف متويلها، مما يستد

 شاكل اليت تواجه عملية التمويل أما امل)٤٤٦(. تقومياً دقيقاً
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بالقروض فتتمثل يف عدم مناء العادة االدخارية، وانتشار االكتناز، وعدم توفر سوق نقدية منتظمة 
لتداول القروض قصرية األجل، كما أن فقد األفراد للثقة يف مركز احلكومة املايل قد يؤدي إىل 

  )٤٤٧(. اإلحجام عن اإلسهام يف اإلقراض
 اخلارجية فال شك أا متثل عبئاً حقيقياً على اقتصاد الدولة املقترضة، إذ يتعني أما القروض

صل الدين مما يتطلب اقتطاع جزء من ثروة الدولة وتصديره أعليها دفع الفوائد الربوية ورد 
  )٤٤٨(. للخارج وفاء لتلك االلتزامات

 أمهها عدم انتظام التمويل كما أن هناك عدة انتقادات على متويل التنمية ذا املصدر، من
ذا املصدر، وحمدوديته، وتقوية النفوذ األجنيب، إذ غالباً ما تفرض الدول املقرضة شروطاً سياسية 

ترضة، كما أن أغلب التمويل املقدم من الدول املتقدمة قأو اقتصادية أو عسكرية على الدولة امل
 هذا إىل )٤٤٩(.  بالفائدة على الدولة املقرضةيهدف يف األصل إىل االستثمار يف ااالت اليت تعود

جانب ما يف االقتراض العام من منافاة للعدالة بني األجيال حيث يتحمل اجليل القادم أعباء 
 .قروض مل ينتفع ا

أما بالنسبة لتمويل التنمية بالتضخم فإنه على الرغم من أن هناك من يرى إمكانية اللجوء إليه 
ابة كبرية، إال أن هناك من يعارض اللجوء إىل هذا األسلوب باعتبار ما يف حدود معتدلة، وبرق

دي اخنفاض قيمة العملة إىل إضعاف ثقة األفراد يف ؤيترتب عليه من مشاكل وآثار سيئة، حيث ي
نه يؤدي أيب أو معدن نفيس، كما نالعملة الوطنية فيهرب الناس من النقود بشراء سلع أو نقد أج

بلد على التصدير نظراً الرتفاع أسعار السلع الوطنية، هذا عالوة على ما إىل إضعاف مقدرة ال
يؤدي إليه التضخم من اختالل يف التوازن االجتماعي حيث تنخفض الدخول احلقيقية ألصحاب 

دي ؤكذلك فإن من اآلثار السيئة للتضخم أنه ي. الدخول الثابتة بينما حيقق املنتجون أرباحاً كبرية
 أما االحتجاج بأن التمويل )٤٥٠(. األموال، إىل فروع النشاط األقل إنتاجيةإىل توجيه رءوس 

بالتضخم وسيلة لتشغيل املوارد العاطلة وحتفيز االستثمار فقد انتقد ذلك بأن مشكلة الدول 
تراض زيادة التشغيل مبجرد زيادة الطلب فالنامية هو نقص العرض، وضآلة مرونته، مما يعي خطأ ا

 الفعلي، كما أن
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  )٤٥١(. األرباح اليت قد تنتج عن التضخم قد تتوجه حنو املضاربة بدالً من االستثمار املنتج
أما متويل التنمية بفائض املشروعات العامة فإنه يتوقف على حجم هذه املشروعات، ومدى 
حتقيقها ألرباح ميكن أن تسهم يف عملية التكوين الرأمسايل ليتوجه بعد ذلك لتمويل مشروعات 

 .تنميةال
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 املطلب الثاين
 سياسات املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي

تبني فيما مضى أن املوازنة العامة قد اختذت سياسة لتحقيق أهداف االستقرار والتنمية، 
حيث تعمد الدولة إىل حتقيق فائض أو عجز أو توازن متعمد يف املوازنة العامة رغبة يف حتقيق 

مي، أو رغبة يف إجياد مصدر لتمويل التنمية وتعويض التكوين الرأمسايل استقرار االقتصاد القو
 .وختتلف هذه السياسات حبسب اهلدف منها، والوسيلة املتبعة لتحقيق ذلك اهلدف. اخلاص

ويف هذا املطلب دراسة إلمكانية اختاذ املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي سياسة لتحقيق 
 .يهااألهداف السابق اإلشارة إل

 :ويأيت هذا املطلب يف فرعني
 .املوازنة العامة واالستقرار: الفرع األول
 .املوازنة العامة والتنمية: الفرع الثاين
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 الفرع األول
 املوازنة العامة واالستقرار

لقد رأينا فيما سبق أن النظام االقتصادي اإلسالمي يتضمن عوامل استقرار ذاتية من شأا 
ومع ذلك فإن . ة التقلبات االقتصادية وحتد من حاالت التضخم والبطالةأن تؤدي إىل حمدودي

حاالت من التضخم والبطالة ميكن توقع حدوثها يف االقتصاد اإلسالمي دون أن ميكن عالجها 
ذاتياً من خالل النظام االقتصادي، فهل ميكن يف هذه احلاالت استخدام سياسات املوازنة العامة 

 .ل من األسعار والعمالة؟ هذا هو موضوع هذا الفرع من الدراسةلتحقيق االستقرار يف ك
 :املوازنة العامة واستقرار األسعار) أ

 مبعىن أن الدولة تلجأ إىل .ن السياسات املالية اهلادفة إىل حتقيق االستقرار سياسات انكماشيةإ
فقات العامة أو من حتقيق فائض يف املوازنة العامة من خالل زيادة اإليرادات العامة أو خفض الن

خالل اختاذ اإلجراءين سويا، فهل ميكن للدولة اإلسالمية أن تعاجل ارتفاع األسعار من خالل 
 .تلك اإلجراءات؟

. من املعلوم أنه ال جيوز للدولة أن جتيب ماالً إال حبق، كما ال جيوز هلا أن متنع نفقة واجبة
رائب دف حتقيق زيادة يف اإليرادات فبالنسبة لإليرادات فإنه ال ميكن للدولة أن تفرض ض

ن للضرائب شروطاً ينبغي توافرها حىت ميكن فرضها، كما أنه إذا إملواجهة ارتفاع األسعار، إذ 
كانت هناك ضرائب قائمة لتغطية بعض النفقات الضرورية فإنه ال ميكن زيادا ألن من شروط 

ز فرض الضرائب باحلاجة التمويلية ال  أي أن ارتباط جوا)٤٥٢(. الضرائب أن تكون بقدر احلاجة
كذلك بالنسبة للقروض . ميكن الدولة اإلسالمية من اختاذها أداة إلحداث فائض يف املوازنة العامة

 فإا أيضاً



 

 ٢٩٦

ترتبط حباجة الدولة التمويلية وال ميكن إجبار الناس على إقراض الدولة مع عدم وجود حاجة 
 وإجبار الناس على إقراض الدولة مع عدم وجود حاجة إنفاق معينة يلزم لتغطيتها اقتراض الدولة،

ة يف معاجلة مثل هذه ريارية فليست ذات فعالية كبيأما القروض االخت. قائمة إكراه بغري حق
األوضاع ال سيما وأن القروض يف النظام اإلسالمي ليست ذات عائد، كما أنه ليست هناك 

 .ى تقدمي تلك القروضحاجة متويلية لدى الدولة حتفز األفراد عل
هذا بالنسبة لإليرادات غري العادية أما اإليرادات العادية، ففيما خيص الزكاة فهي عبادة ترتبط يف 
إخراجها بتوفر شروطها، كما أا حمددة املقدار فال جيوز زيادة الواجب فيها، أما تعجيلها من أجل 

ن هذا التعجيل إ مث )٤٥٣( ، ميكن إجباره عليهزيادة إيرادها فهو أمر اختياري راجع لصاحب املال، وال
ن الزكاة املعجلة غالباً ما يعاد إنفاقها مرة أخرى على إيف الغالب ليس ذا أثر يف حتقيق الفائض، إذ 

 .املصارف املوجودة
تضح مما سبق دراسته أنه ميكن زيادة مقدارها إذا روعي يف ذلك اأما فيما يتعلق باجلزية فقد 

 إال أنه بالنسبة لعصرنا احلاضر إذا قلنا بفرض اجلزية على أهل الذمة مبا )٤٥٤( ،»ةطاقة أهل الذم«
يعادل الزكاة املفروضة على املسلم جتنباً للحساسيات اليت يثريها فرض اجلزية فإنه يصعب زيادة 
ة ذلك املقدار، ومن جهة أخرى فإنه مما يقلل من فاعلية اجلزية يف إحداث فائض يف املوازنة العام

 .أا ترتبط بفئة معينة من اتمع قد ال يشكلون نسبة كبرية فيه
وفيما يتعلق باخلراج فقد تبني من خالل دراسة األدوات املالية أنه ميكن زيادة املفروض يف 

 مما يعين إمكانية اختاذه أداة لتحقيق فائض )٤٥٥(اخلراج وذلك عند تغيري مصاحل األرض بالزيادة، 
مة إال أنه يقلل من فعاليته ارتباطه بأحوال قد ال تكون متوفرة عند حدوث ارتفاع  املوازنة العايف

 .يف األسعار
أما بالنسبة للنفقات العامة فال شك أن إنفاق الدولة قد ميثل طلباً على السلع واخلدمات، 

 وهذا الطلب جزء من الطلب الكلي، وقد ميثل حتويالً يساهم يف زيادة



 

 ٢٩٧

فهل ميكن خفض .  اإلنفاق احلكومي يعين اخنفاض الطلب الكليالطلب اخلاص، فاخنفاض
 اإلنفاق العام لتحقيق فائض يف املوازنة العامة؟

هنا جيب أن يفرق بني الزكاة باعتبارها ذات طبيعة إنفاقية حمددة واإلنفاق العام الذي يدخل 
مصارفها، فال ميكن حتت نظر اإلمام واجتهاده، فمن جهة الزكاة فإا ترتبط يف إنفاقها بوجود 

ختفيض إنفاق الزكاة وحتقيق فائض فيها مع وجود مصارفها رد الرغبة يف ختفيض الطلب 
فق عليهم، علما بأن من مصارف الزكاة ما يلزم نالكلي، فما دام يف الزكاة متسع ملصارفها فإا ت

 .له إنفاق كبري نسبياً
نظر اإلمام وأهل احلل والعقد يف أما من جهة اإلنفاق غري املخصص، والذي يدخل حتت 

د اتضح عند مناقشة اختاذ اإلنفاق العام أداة مالية أن أي هدف من أهداف السياسة قتوجيهه، ف
 وعلى )٤٥٦(. املالية جيب أدق يوضع يف سلم األولويات اخلاص باإلنفاق ليتم حتقيقه ضمن ترتيبه

 فيمكن هلا أن )٤٥٧(قها غري الضروري، هذا فإنه يف حالة التضخم جيوز للدولة أن ختفض من إنفا
تلغي أو تؤجل اإلنفاق على بعض أو كل املشروعات الكمالية اليت ال حيصل الضرر بتركها؛ مثل 
مشروعات جتميل املدن وحتسينها، أو ختفض اإلنفاق على بعض املشاريع مبا ال خيل بأهدافها 

 حكومية أو غري ذلك، و إنشاء مبانفتلغي اإلنفاقات غري الضرورية يف مشاريع الطرق مثال، أ
 .لتسهم بذلك يف ختفيض الطلب مبا حيقق اخنفاض األسعار

وهكذا يتبني أن إمكانية اختاذ املوازنة العامة أداة لتحقيق استقرار األسعار عن طريق حتقيق 
فائض فيها هي أقل منها يف االقتصاد الوضعي مع مالحظة أن حاالت حدوث التضخم يف 

. إلسالمي حمدودة جداً نتيجة وجود ضوابط وقائية تعمل على منع أسباب التضخماالقتصاد ا
فتحقيق الفائض عن طريق زيادة اإليرادات ممكن يف بعض اإليرادات، مع وجود عوامل تقلل من 
فاعلية تلك اإليرادات يف حتقيق فائض مناسب يف الوقت املناسب، أما حتقيق ذلك الفائض عن 

العام فإن ذلك ممكن أيضا يف بعض جوانب ذلك اإلنفاق، وهي اليت تتعلق طريق ختفيض اإلنفاق 
د تكون تلك اإلجراءات يف املوازنة العامة قونظراً حملدودية التضخم ف. بالنفقات غري الضرورية

 واليت تبني حمدوديتها مناسبة مع غريها من اإلجراءات املختلفة يف كافة سياسات الدولة جتاه



 

 ٢٩٨

ه على الرغم من صعوبة إجراء توقيت وضبط مناسب إلجراءات سياسة املوازنة كما أن. االقتصاد
العامة يف االقتصاد الوضعي إال أن هذه الصعوبة قد تقل يف االقتصاد اإلسالمي نظراً لوجوب 

 .التعاون بني خمتلف اجلهات لتحقيق مصاحل اتمع
 :املوازنة العامة واستقرار العمالة) ب

 مشكلة البطالة يف االقتصاد اإلسالمي كما قد سبق بيانه إال أن مع التسليم مبحدودية
التساؤل حول مدى إمكانية اختاذ املوازنة العامة أداة لتحقيق هدف االستقرار يف العمالة ومواجهة 
البطالة اليت قد حتدث حاالت منها حىت يف ظل االقتصاد اإلسالمي يظل مطروحاً، فهل ميكن 

ع سياسات عجز يف املوازنة العامة من أجل معاجلة تلك احلاالت من للدولة اإلسالمية أن تتب
 .البطالة؟
ن اتباع سياسات العجز يف املوازنة ميكن أن يتم عن طريق خفض اإليرادات العامة أو عن إ

وفيما يلي . بد من وجود وسائل لتمويل هذا العجز طريق زيادة اإلنفاق العام ويف كلتا احلالتني ال
 متويل العجز املختلفة من حيث إمكانية اللجوء إليها لتحقيق هدف استقرار مناقشة لوسائل

وسوف يتم أوالً استعراض وسائل متويل العجز يف املوازنة العامة األساسية للدولة، واليت . العمالة
 . ذلك استعراض إمكان إحداث عجز يف موازنة الزكاة؟يال تدخل فيها الزكاة، مث يل

 :لعجز يف املوازنة األساسية وسائل متويل ا-أوالً
 : الضرائب-١

تعد الضرائب يف االقتصاد الوضعي إيراداً عادياً، أما يف االقتصاد اإلسالمي فهي إيراد 
فهل ميكن إحداث عجز يف املوازنة العامة، ومتويله بالضرائب من أجل حتقيق التشغيل . استثنائي
 .الكامل؟

 فمىت )٤٥٨(واز اللجوء إليها بتوفر شروط معينة، ن الضرائب يف االقتصاد اإلسالمي يرتبط جإ
توفرت هذه الشروط جاز فرض الضرائب، ومن بني تلك الشروط وجود حاجة عامة ضرورية 

 .وليس لدى الدولة مال ميكنها من سد هذه احلاجة



 

 ٢٩٩

وعلى ذلك فال ميكن للدولة اإلسالمية أن ختفض إيراداا لتحقيق عجز يف املوازنة متوله من 
أما . ائب ألن من شروط فرض الضرائب عدم وجود مال لدى الدولة لتغطية احلاجة العامةالضر

حتقيق العجز عن طريق زيادة اإلنفاق العام، ومتويل هذه الزيادة من الضرائب ملعاجلة البطالة 
 ثار البطالة، فإذا كانت البطالة سبباً حلاجة الناس، وملآوحتقيق التشغيل الكامل، فهذا يتوقف على 

تقم حصيلة الزكاة بتلك احلاجة فإنه هنا جيوز فرض الضرائب لعالج تلك البطالة بإعطاء 
وهذا يلزم منه أن تكون الضرائب . وفر هلم ضرورامتاحملتاجني ما ميكنهم من أداء أعماهلم اليت 

ئب، بقدر بتلك احلاجة فقط وتنتهي بزواهلا، أما إذا مل يتحقق من البطالة حاجة جتيز فرض الضرا
 لتمويل ةأو كانت الزكاة كافية لتغطية حاجة احملتاجني فال جمال هنا الستخدام الضرائب وسيل

 .العجز يف املوازنة
 : القروض-٢

متثل القروض وسيلة أخرى من وسائل متويل العجز يف املوازنة العامة، ويف االقتصاد 
ضرائب مع اشتراط أن يكون اإلسالمي فإن القروض اإلجبارية ينطبق عليها ما ذكر بالنسبة لل
 أما القروض االختيارية )٤٥٩(. هناك إيراد متوقع للدولة اإلسالمية ميكنها من سداد تلك القروض

فإنه ميكن للدولة اإلسالمية اللجوء إليها، وإحداث عجز يف املوازنة العامة ميول ا دف معاجلة 
إلسالمية أن ال حتمل نفسها من القروض مشكلة البطالة، إال أنه مع هذا فإنه جيب على الدولة ا

ما قد ال تستطيع سداده مستقبالً، وذلك ميكن ضبطه بأن يكون اقتراض الدولة يف حدود ما هو 
ومع ذلك فإن فاعلية القروض االختيارية يف النظام اإلسالمي ليست كبرية . متوقع من إيرادات

ك حاجة متويلية تدفع األفراد لعدم وجود عائد على تلك القروض، ال سيما أنه ليست هنا
 .لإلسهام يف اإلقراض

 : االحتياطي-٣
املوازنة العامة الذي حتدثه ملعاجلة يف ميكن للدولة أن تلجأ لالحتياطي العام لتمويل العجز 

 .مشكلة البطالة



 

 ٣٠٠

وهذا االحتياطي عادة ما يتكون من فوائض موازنات سابقة، فيمكن للدولة اإلسالمية أن 
  )٤٦٠(. لفوائض لتكوين احتياطي عام ميكنها من متويل حاجاا املستقبليةحتتفظ ذه ا

وإذا كان لدى الدولة احتياطي عام، فإنه ميكنها اللجوء إليه لسد عجز املوازنة العامة الذي 
ومع ذلك فإنه ينبغي التنبه إىل حسن . تستهدف منه الدولة امتصاص البطالة وتوفري فرص العمل

 االحتياطي، كما جيب مراعاة أن هناك حداً أدىن من هذا االحتياطي ال جيوز جيه وإنفاق ذلكوت
 مثل حدوث كوارث معينة أو مباغتة وهجوم )٤٦١(د حاجة ضرورية، واللجوء إليه إال عند وج

من األعداء فال ميكن تغطية مثل هذه احلاجات باإليرادات العامة، وفرض الضرائب قد يستغرق 
 فهذا احلد األدىن من االحتياطي ال جيوز اللجوء إليه )٤٦٢(. دولة هلذا االحتياطيزمناً كبرياً فتلجأ ال

رد معاجلة البطالة إال إذا ترتب على هذه البطالة وجود حاجة عامة ضرورية على حنو ما ذكر 
  )٤٦٣(. يف الضرائب

 : اإلصدار النقدي-٤
تضخمية سيئة، حىت يف حالة ن متويل العجز عن طريق اإلصدار النقدي يترتب عليه آثار إ

  )٤٦٤(. عدم التشغيل الكامل فليس من املؤكد انتفاء تلك اآلثار التضخمية
كذلك فإن اإلصدار النقدي من جهة أخرى ميثل ضريبة عشوائية يقع عبؤها على مجيع 

وحيدث هذا بسبب اخنفاض القوة الشرائية . األفراد بغض النظر عن مدى قدرم على حتملها
وبناء على هذا فال ميكن اللجوء إىل هذا املصدر . نظراً الرتفاع مستوى األسعار العامللنقود 

 .لتمويل العجز
 : العجز يف موازنة الزكاة-ثانياً

ن العجز يف موازنة الزكاة ميكن إحداثه على نطاق إقليمي عن طريق التوسع يف اإلنفاق إ
ويكون متويل . غطية كفاية املصارفعلى مصارف الزكاة إذا وجدت هناك حاجة هلذا التوسع لت

هذا التوسع إما عن طريق تعجيل الزكاة أو عن طريق اللجوء إىل فوائض زكوات أقاليم أخرى 
 إال أن العجز يف موازنة الزكاة كما هو



 

 ٣٠١

ومن مث فال ميكن اللجوء إليه إال إذا ترتب . مالحظ يرتبط بوجود حاجة متويلية لتغطية املصارف
 . تستلزم ذلكعلى البطالة حاجة

والذي خيلص إليه بعد ذلك أن االستقرار يف االقتصاد اإلسالمي متحقق بدرجة أكرب من 
االقتصاد الوضعي بسبب وجود كثري من الضوابط اليت هلا أثر يف منع التقلبات االقتصادية، أما ما 

 سياسات طريق قد حيدث من تقلبات حمدودة ألسباب خارجية فإنه ميكن إىل حد ما معاجلتها عن
ن هناك بعض جوانب املرونة يف املوازنة تتيح للدولة اإلسالمية اختاذ املوازنة أداة إاملوازنة العامة إذ 

 .لتحقيق االستقرار االقتصادي



 

 

  



 

 ٣٠٣

 الفرع الثاين
 املوازنة العامة والتنمية

ن دراسة دور سياسات املوازنة يف حتقيق عملية التنمية تقتضي بيان طبيعة التنمية يف إ
 .االقتصاد اإلسالمي، مث دور الدولة يف عملية التنمية

تعرف التنمية بتعريفات كثرية يركز غالبها على جانب واحد فقط من التنمية وهو تكوين 
 أما التنمية يف املفهوم اإلسالمي فإا تتصل بالنظرة )٤٦٥(. رأس املال وزيادة الطاقة اإلنتاجية

حية وخلقية ومادية، كما أا تعترب اإلنسان هو جوهر اإلسالمية الشاملة، فتتضمن جوانب رو
ا متعددة األبعاد، توازن العملية التنموية، لذلك فهي تعىن بتوفر متطلبات كرامته، إضافة إىل أ

بني اجلوانب املختلفة، وتركز على االستخدام األمثل للموارد وفق أولويات اإلنتاج املعتربة، وإىل 
  )٤٦٦(.  وسيلة لتحقيق طاعة اهللا بعمارة األرضجانب ذلك كله فهي تعترب

ن التنمية االقتصادية باعتبارها وسيلة إىل قوة الدولة اإلسالمية، وحتقيق كفايتها، واالستغناء إ
عن غريها، تعترب فرضاً على األمة يف جمموعها فيما يتعلق بضروريات األمة اإلسالمية، ألن 

وهذه التنمية مسئولية كل .  الواجب إال به فهو واجبالوسائل تأخذ حكم املقاصد، وما ال يتم
 سبيل حتقيقها، فاألفراد هلم دور أساسي يف يفمن الدولة واألفراد، ولكل منهما جمال عمله 

النشاط االقتصادي بالعمل واإلنتاج، كما أن الدولة هلا دور هام يف مشروعات استغالل الثروات 
 ال ميكن حصوهلا عن طريق األفراد، وكذلك يف جمال الطبيعية واملرافق وبعض الضروريات اليت

 ولقد سبقت اإلشارة إىل أن للدولة وظيفتها االقتصادية، ومنها )٤٦٧(. الظروف الطارئة ومتطلباا
القيام بعملية التنمية يف ااالت اليت ال ميكن لألفراد الدخول فيها، ويسبب تركها ضرراً على 

  )٤٦٨(. األمة اإلسالمية
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 تسعى لتحقيق التنمية حتتاج إىل مصادر متويلية متكنها من القيام ي الدولة اإلسالمية وهنإ
 .بعملية التنمية املناطة ا؛ فما مدى إمكانية اختاذ سياسة املوازنة العامة سبيالً لذلك التمويل؟
انبها من يف البداية ينبغي أن يعلم أن التنمية االقتصادية للدولة اإلسالمية ليست سواء يف جو

فمن جوانب التنمية ما يسبب فقده ضعفاً للدولة . حيث أمهيتها وضرورا للدولة اإلسالمية
اإلسالمية، وجيعلها مطمعاً لغريها، أو جيعلها تعيش عالة على غريها يف غذائها وحاجاا 

. لضرورية األخرى، أو يسبب فقده حرجاً ألفراد الدولة ومشقة يف حيام وقضاء حوائجهما
ومن جوانب التنمية ما ال يتسبب فقده يف شيء من ذلك، وإمنا القيام به يعترب من زيادة التنعم 

 .ورفاهية العيش وال يتسبب فقده يف ضرر على الدولة أو أفرادها
ن مشاريع التنمية الضرورية يلزم الدولة القيام ا ولو مل يكن هناك من اإليرادات العامة ما يسدها إ

اإلسالمية أن تعمد إىل إحداث عجز يف املوازنة العامة ميول بواسطة االحتياطي العام، فيمكن، للدولة 
وإن مل يكن ذلك ممكنا فيمول بالضرائب أو القروض العامة، وذلك إلمتام عملية التنمية الضرورية، 

ألسلحة، ويدخل يف ذلك على سبيل املثال املشاريع التنموية اخلاصة بالدفاع، ومحاية الثغور، وتطوير ا
: والربامج الدفاعية، اليت جتعل الدولة اإلسالمية يف قوة من أمرها متمثلة يف ذلك قول اهللا سبحانه وتعاىل

       ...وقوله سبحانه وتعاىل منبهاً للمؤمنني بضرورة )٤٦٩(.  اآلية 
          : أخذ احلذر من الكفار وعدم الغفلة

            
             

       ...كما يدخل يف ذلك )٤٧٠(.  اآلية 
سالمية ببعضها من أجل االستثمارات األساسية الالزمة لألمة مثل الطرق اهلامة لربط أجزاء الدولة اإل

تسهيل عملية التنمية يف القطاعات املختلفة، وكذلك النهوض بالتنمية الزراعية والصناعية الالزمة لكفاية 
 .الدولة اإلسالمية



 

 ٣٠٥

ن مجيع تلك ااالت يلزم للنهوض ا وقوف الدولة إىل جانب األفراد، واستغالل كل إ
 .اجلهود الالزمة لسد تلك ااالت اهلامة

أما مشاريع التنمية اليت ميكن أن تدخل حتت البنود الكمالية أو التحسينية، وهي اليت متثل 
زيادة يف الرفاهية والتنعم فهذه يتوقف متويلها على وجود إيرادات عادية فائضة عن الضروريات 
ري يف موازنة الدولة اإلسالمية متكنها من التوسع يف تلك املشاريع، أو وجود احتياطي عام غ

ومع ذلك فإنه ينبغي للدولة . ضروري ميكن للدولة أن تلجأ إليه لسد نفقات تلك املشاريع
اإلسالمية أن حتذر من اإلغراق يف تلك املشاريع مبا يصل ا إىل حد اإلسراف يف املوارد وسوء 

قد و. توجيهها مما يترتب عليه خسارة الدولة ملوارد كان ميكن توجيهها إىل جماالت أكثر فائدة
 : عاب اهللا سبحانه وتعاىل على قوم صاحل عبثهم يف البناء بدون حاجة قال تعاىل    

                       
                      .)قال ابن )٤٧١ 

كانوا يتخذون تلك البيوت املنحوتة يف اجلبال أشراً وبطراً وعبثاً من غري حاجة إىل : (كثري
 أن هذا يعين أن املشاريع الكمالية يف التنمية ال ميكن للدولة أن حتدث عجزاً )٤٧٢(). سكناها

ل من االحتياطي العام للدولة الفائض عن االحتياطي لتمويلها، إال إذا كان ذلك التموي
 .الضروري

وميكن االستئناس هلذا التفصيل مبا ذكره املاوردي، حيث قسم حقوق بيت املال املستحقة 
  )٤٧٣(. عليه إىل قسمني

 . فهذا ال جيب إال مع وجود املال،)أي مكاناً للحفظ( ما كان بيت املال فيه حرزاً -١
 :ال له مستحقاً وهو قسمان ما كان بيت امل-٢

 مصرفه مستحقاً له على وجه البدل، كأرزاق اجلند، فهو من احلقوق الالزمة -أن يكون) أ
ن كان موجوداً عجل دفعه، وإن عدم وجب فيه اإلمهال إمع وجود املال وعدمه، لكن 

 .واإلنظار
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ملال دون أن يكون مصرفه على وجه املصلحة واإلرفاق فاستحقاقه معترب بوجود ا) ب
ن عدم املال يف بيت املال، وعم الضرر بفقد تلك املصلحة كان من إالعدم، لكن 

 .سقط عنهم فروض الكفاية على املسلمني، وإن مل يعم الضرر بفقده
فاملاوردي يبني أن هناك من النفقات ما يكون إنفاقها مرتبطاً بوجود مال يف بيت املال، 

دم وجود مال يف بيت املال ويدخل فيها املصاحل واملرافق غري فهذه النفقات ال يلزم إنفاقها مع ع
الضرورية، أما الضرورية فتصبح فرض كفاية على املسلمني أي ميكن للدولة أن متوهلا عند عدم 

وهناك من النفقات ما تلزم بيت املال حىت مع فقد املال، . وجود املال بالضرائب أو القروض
ثل أرزاق اجلند، ويدخل فيها رواتب املوظفني يف عصرنا وهي اليت تكون على وجه البدل، م

ن كان املال موجوداً عجل إاحلاضر، وأجور العمال ألا حقوق ثبتت يف ذمة الدولة، فهذه 
إال أن املاوردي يبني أيضا أن ويل األمر أن خاف . بدفعها، وإن كان معدوماً وجب اإلنظار فيها

 واملالحظ يف عصرنا احلاضر أن امتناع الدولة )٤٧٤(. قوقالفساد جاز له االقتراض لدفع تلك احل
أو توقفها عن دفع احلقوق يترتب عليه مفاسد كبرية، فيجوز للدولة حينئذ أن متول تلك احلقوق 

 أو االقتراض على بيت املال كما ذكر )٤٧٥(بفرض الضرائب على الوجه الذي سبق تقريره 
 .املاوردي

دولة اإلسالمية األخذ بسياسة عجز املوازنة العامة لتحقيق نه ميكن للأوخالصة هذا الفرع 
 :عملية التنمية االقتصادية على التفصيل التايل

 مشاريع التنمية الضرورية ميكن متويلها عن طريق إحداث عجز يف املوازنة العامة إذا مل تف -١
 يكن ذلك ممكناً اإليرادات العادية، فتمول أوالً عن طريق االحتياطي العام للدولة، فإن مل

 .فتمول عن طريق القروض أو الضرائب
 مشاريع التنمية غري الضرورية ال ميكن متويلها عن طريق عجز املوازنة العامة، إال عن طريق -٢

كن متويلها منه دون االقتراض االختياري أو إذا كان يف االحتياطي العام للدولة متسع مي
 .جيب االحتفاظ به للضرورةإخالل باحلد األدىن من االحتياطي الذي 
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أما متويل التنمية عن طريق التوسع يف اإلصدار النقدي، وهو ما يعرف بالتمويل بالتضخم، 
فإن له آثاراً ضارة على االقتصاد القومي بشكل عام، وعلى التنمية االقتصادية بصفة خاصة، 

تمرة، مما يؤدي إىل فالتضخم يتسبب يف فقدان الثقة يف النقود بسبب تناقص قيمتها بصفة مس
فقدان النقود لوظيفتها باعتبارها خمزناً للقيمة، مما يتسبب يف تشجيع االدخار العيين واالحتفاظ 

ن للتضخم آثاره السيئة على إعادة توزيع الدخول حيث إومن جهة أخرى ف. بالسلع بدل النقود
 وقد )٤٧٦(. ل املتغرييتسبب يف إعادة توزيع الدخل من أصحاب الدخل الثابت إىل أصحاب الدخ

أثبتت دراسة أجراها بنك التسويات الدويل ضرورة االستقرار النقدي كأساس للتنمية االقتصادية 
ومن جهة أخرى . ثار التضخم على االقتصاد القومي والتنميةآ هذا من جهة )٤٧٧(. الرشيدة

ء التنمية، ألا تصيب فالتمويل بالتضخم ضريبة عشوائية تتناىف مع مبدأ العدالة يف توزيع أعبا
ن التمويل بالتضخم ينطوي على غش وخداع من جانب الدولة إمث . الفقري كما تصيب الغين

  )٤٧٨(. ألفرادها، وهو أمر يعترف به املؤيدون للجوء هلذا املصدر التمويلي
ونظراً ملا للتضخم من آثار سيئة، وملا كان التمويل بالتضخم خداعاً وغشاً، وضريبة غري 

دلة، فإنه ميكن القول بأن اللجوء إىل هذا األسلوب يف املوازنة العامة لتمويل عملية التنمية عا
مرفوض، فالتنمية يف االقتصاد اإلسالمي هلا مصادرها التمويلية احلقيقة، وهلا ضوابطها اخلاصة ا 

 .يف ذلك التمويل على النحو الذي سبق تقريره
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 ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، : بريوت(،١حممد النبهان، أحباث يف االقتصاد اإلسالمي، ط . ٤٦

 .٨١، ٧١، ص )هـ
 ١٣٩٤مكتبة األقصى، : عمان(، ١بد السالم العبادي، امللكية يف الشريعة اإلسالمية، طع. ٤٧

 .٢/٢٣٥، )هـ
 :للتوسع يف وظائف الدولة، انظر. ٤٨

 .١٥، ١٤املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 
 .٩٥ -٨٦حممد املبارك، نظام اإلسالم، مرجع سابق، ص 



 

 ٣١١

 .٢٢٧-٢٢١مرجع سابق، ص عبد الكرمي زيدان، أصول الدعوة، 
، ص ) هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، : بريوت(، ٢حممد النبهان، نظام احلكم يف اإلسالم، ط 

٤٧٢-٤٦٣.  
 .١٤املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص . ٤٩
 .١٥املرجع نفسه، ص . ٥٠
 .٢/٢٤١انظر عبد السالم العبادي، امللكية يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، . ٥١
 .٦/٤١٥انظر ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٥٢

 .٥/٣٠٧، )دار إحياء التراث العريب، ب ت: بريوت(ابن اهلمام، فتح القدير، 
 .٢٣٣، ٢٠٩أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص 

، ) هـ١٤٠٦: الكويت(، ١وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، املوسوعة الفقهية، ط 
٨/٢٥٤. 
االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، (، ١د عفر، السياسات االقتصادية والشرعية، ط حمم. ٥٣

 .٤٤٦، ص ) هـ١٤٠٧
 .٤٩عبد اهللا الثمايل، احلرية االقتصادية، مرجع سابق، ص 

 .٢/٢٦٣انظر عبد السالم العبادي، امللكية يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، . ٥٤
 .٢٨/٨٢جع سابق، ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مر. ٥٥
 .٧٣٥، ٥٢٩-٥٢٨انظر عبد اهللا الثمايل، احلرية االقتصادية، مرجع سابق، ص . ٥٦

 .٣٨٣شوقي دنيا، متويل التنمية، مرجع سابق، ص 
 . أهل خيرب بشطر ما خيرج منهاعامل الرسول . ٥٧

 . من هذا البحث٢٩انظر ص 
 . من هذا البحث٤٧انظر ص . ٥٨
 .٢/٦٣٤مرجع سابق، ابن زجنويه، األموال، . ٥٩
 .٦٣حيىي بن آدم، اخلراج، مرجع سابق، ص . ٦٠
: جدة(، امللكية العامة يف صدر اإلسالم ووظيفتها االقتصادية واالجتماعية، يبربيع الرو. ٦١

 .١٠، ص )مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، ب ت



 

 ٣١٢

القاهرة، مركز األهرام (م،  ١٩٨٧البنك الدويل للتعمري والتنمية، تقرير عن التنمية يف العامل . ٦٢
 .٨١ -٨٠، ص )للترمجة والنشر

القاهرة، مركز األهرام ( م، ١٩٨٨البنك الدويل للتعمري والتنمية، تقرير عن التنمية يف العامل . ٦٣
 .٢٣، ص )للترمجة والنشر

 .٨٢ م، مرجع سابق، ص ١٩٨٧البنك الدويل، تقرير عن التنمية . ٦٤
، ) هـ١٤٠٩دار البالد، : جدة(، ١ القطاع اخلاص، ط وانظر ربيع دحالن، التحول إىل

 . وما بعدها، وقد عرض يف الفصل الثالث مناذج من جتارب التحول للقطاع اخلاص٩٩ص 
 .٣٨٣شوقي دنيا، متويل التنمية، مرجع سابق، ص . ٦٥

القاهرة، (، ٢وانظر أمحد العسال وفتحي عبد الكرمي، النظام االقتصادي يف اإلسالم، ط 
 .٧٠، ص ) هـ١٤٠٠بة وهبة، مكت

 .٣١١، ص )دار اجليل، ب ت: بريوت(ابن خلدون، املقدمة، . ٦٦
: ، كتاب النفقات، باب قول الرسول ٦/١٩٥البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٦٧

 من ترك كال.... . 
 .، كتاب الفرائض٢/١٢٣٧مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، 

 .٤/٢٠٥جع سابق، اخلطايب، معامل السنن، مر. ٦٨
هو أبو احلسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطيب، كان من أهل العلم واملعرفة، وقد . ٦٩

 . هـ٤٤٩عين باحلديث العناية التامة، وكان من كبار املالكية، تويف يف صفر سنة 
دار اآلفاق اجلديدة، : بريوت(انظر ابن العماد احلنبلي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، 

 .٢/٢٨٣، )ب ت
: بريوت(،١الذهيب، سري أعالم النبالء، حتقيق شعيب األرنؤوط وحممد العرقسوسي، ط 

 .١٨/٤٧، ) هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، 
 .٤/٤٧٨ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، . ٧٠
وسيأيت موضوع تفصيل . ٦/١٥٦، )املكتب التجاري، ب ت: بريوت(ابن حزم، احمللى، . ٧١

 .ما بعدها و٢٣٦الضرائب ص 
 .٦/٤١٥ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٧٢

 .٥/٣٠٧ابن اهلمام، فتح القدير، مرجع سابق، 
 .٢٨/٢٨٦ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، 



 

 ٣١٣

 .٣٧عبد اهللا الثمايل، احلرية االقتصادية، مرجع سابق، ص . ٧٣
 .٣٥٨-٣٥٧شوقي دنيا، دروس يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص . ٧٤
 . من هذا البحث١٩٤انظر ص . ٧٥
جامعة : القاهرة(عابدين سالمة، املوارد املالية يف اإلسالم، جملة الدراسات التجارية، . ٧٦

 .١٠٤، ص ) م١٩٨٥، يناير وأبريل، ٦٥األزهر، كلية التجارة، عدد 
 :ممن قال ذا. ٧٧

املكتب (رمجة منصور التركي، حممد عبد املنان، االقتصاد اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، ت
 .٢٤١، ص )املصري احلديث، ب ت

حد الباكستانيني من جواز ذلك، فقه الزكاة، مرجع أوانظر ما نقله يوسف القرضاوي عن 
 .١/٢٤٤سابق، 

 .٢٤١حممد عبد املنان، االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص . ٧٨
شوقي دنيا، متويل . ٢٤٦-١/٢٤٥مثل يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، . ٧٩

 .٢٦٩التنمية يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص 
 .٢٥/٤٠انظر ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، . ٨٠
كتاب . ٣/٦٠٦حديث حسن صحيح، سنن الترمذي، مرجع سابق : الترمذي، وقال. ٨١

 .البيوع، باب ما جاء يف التسعري
 .، كتاب البيوع، باب التسعري٣/٢٧٢، أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق

 .، كتاب التجارات، باب من كره أن يسعر٢/١٦ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، 
 .١/٢٤٦يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، . ٨٢
 .، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم٢/١٢٣البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٨٣
 . هذا البحث من٤٥سبق خترجيه ص . ٨٤
 .٢/٣٦٠ ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق. ٨٥
 .٣٦٤انظر شوقي دنيا، دروس يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص . ٨٦
 .٢١٠ص ) ١٣٩٩دار القلم، : الكويت(حممد منذر قحف، االقتصاد اإلسالمي، ط، . ٨٧



 

 ٣١٤

 .٥/٤٢٩النووي، اموع، مرجع سابق، . ٨٨
 .٣/٦٥ سابق، ابن قدامة، املغين، مرجع

 .٢/١٣٥، )١٣٣١دار الكتاب العريب، : بريوت(، ١الباجي، املنتقى شرح موطأ مالك، ط 
 .٢/١٥٦السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، . ٨٩
 .٣/٦٥ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٩١، ٩٠
 .٣/٣١٢ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، . ٩٢
 .، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر٢/١٣٨البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٩٣

 .، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر٢/٦٧٧مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، 
 .، كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة٢/٩٨أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، . ٩٤

، كتاب الزكاة، باب ما ٣/١٧حديث حسن، سنن الترمذي، مرجع سابق، : الترمذي وقال
 .جاء يف زكاة اإلبل والغنم

 .١/٣٩٢احلاكم، املستدرك، مرجع سابق، 
 .، كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة٢/٩٦أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، . ٩٥

ووافقه الذهيب، املستدرك مع التلخيص، مرجع . صحيح على شرط مسلم: احلاكم وقال
 .١/٣٩٠سابق، 

 .، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع٢/١٠٩رجع سابق، أبو داود، سنن أيب داود، م. ٩٦
، كتاب الزكاة، باب ما جتب فيه الزكاة ٢/٣٣٤ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، 

 .من األموال
. ن صح مساع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبلإصحيح على شرط الشيخني : احلاكم وقال
 .مل يلقه: قال الذهيب

. ، كتاب الزكاة، باب زكاة البهائم واحلب١/٣٨٨سابق، املستدرك مع التلخيص، مرجع 
: بريوت(، ١فاحلديث ضعيف، انظر حممد ناصر الدين األلباين، ضعيف سنن ابن ماجه، ط 

 .١٤٠، ص )١٤٠٨املكتب اإلسالمي، 



 

 ٣١٥

، كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده ٢/١٢٣البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٩٧
 .دهصدقة بنت خماض وليست عن

 :انظر هذه األدلة عند. ٩٨
 .٦٦-٣/٦٥ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
 .٤٣٠ -٥/٤٢٩النووي، اموع، مرجع سابق، 

 .٤/١٥٢الشوكاين، نيل األوطار، مرجع سابق، 
 .١٠٣سورة التوبة، آية . ٩٩

 .٢١٣من كتاب أيب بكر يف الصدقات وقد سبق خترجيه ص . ١٠٠
 .٢٥٠ -٢٤٩سيأيت خترجيه ص . ١٠١
  .، كتاب الزكاة، باب العرض يف الزكاة٢/١٢٢ البخاري تعليقاً، صحيح البخاري، مرجع سابق، ١٠٢
 :انظر هذه األدلة عند. ١٠٣

 .١٥٧ -٢/١٥٦السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، 
 .٢/١٥٧السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، . ١٠٤
 .٣/٦٦ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ١٠٥

 .٥/٤٣٠مرجع سابق، النووي، اموع، 
 .٣/٣١٢انظر ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، . ١٠٦
 .٥/٤٣١ النووي، اموع مرجع سابق، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧
 .١/٢٨٢، ) هـ١٣٩٨دار الفكر، : بريوت(مالك، املدونة، . ١١٠
 .٢٥/٤٦ ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، ١١١
 .٨٣، ٢٥/٨٢رجع سابق، ابن تيمية، جمموع الفتاوى، م. ١١٣، ١١٢
دار : دمشق(، ٢الغزايل، املنخول من تعليقات األصول، حتقيق حممد حسن هيتو، ط . ١١٤

 .٢٠٠، ص ) هـ١٤٠٠الفكر، 
 .١٤١سبق شرحها ص . ١١٥
 .١٤١سبق خترجيه ص . ١١٦
 .٢٥٠، ٢٤٩ولذلك استدل البعض ذا احلديث على جواز بيع الساعي للصدقة كما سيأيت ص . ١١٧



 

 ٣١٦

حيىي بن آدم، . ٣/١٢٥،)١٣٩٩الدار السلفية، : اهلند(، ٢ابن أيب شيبة، املصنف، ط . ١١٨
 .١٥١اخلراج، مرجع سابق، ص 

 .٣/٣١٢ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، . ١١٩
 .٧٨سورة احلج، آية . ١٢٠
 .٢٥/٨٣انظر بن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، . ١٢١

 .٣٧٩، ص ) هـ١٤٠٩دار الراية، : الرياض(، ٣ على فقه السنة، ط األلباين، متام املنة يف التعليق
 .٢/١٥٧السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، . ١٢٢
 .١٣٩سبق خترجيه، ص . ١٢٣
 .١/٢٨٢مالك، املدونة، مرجع سابق، . ١٢٤
 .٢/٦٢٥انظر ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ١٢٥

  .٥/٧٨ يث البداية، مرجع سابق، ختريج أحادابن رشد، بداية اتهد مع اهلداية يف
النووي، اموع، . ٢/١١٣املرغيناين، اهلداية، شرح البداية مع فتح القدير، مرجع سابق،، 

 .٥/٣٦١مرجع سابق، 
 .٢/١٥٤املرغيناين، البداية شرح بداية املبتدئ مع فتح القدير، مرجع سابق، . ١٢٦

 .٢/١٧٦السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، 
 .٦/١٤٤هذب مع اموع، مرجع سابق، الشريازي، امل

 .٢/٦٣٠ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
 .٢/٦٣٠ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ١٢٧
 .١/٢٤٣مالك، املدونة، مرجع سابق، . ١٢٨

 .٥/٨٦وانظر ابن رشد، بداية اتهد مع اهلداية،، مرجع سابق، 
 ١٤٠٧ب العلمية، تدار الك: بريوت(، ١ي، ط ابن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة املالك

 .١٠٠، ص )هـ
 .٥/٨٦، ابن رشد، بداية اتهد مع اهلداية، مرجع سابق، ١٢٩
 .، كتاب الزكاة، باب يف تعجيل الزكاة٢/١١٥أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، . ١٣٠



 

 ٣١٧

 تعجيل ، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف٣/٦٣الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 
 . مرسلًاوقد روي هذا احلديث عن احلكم بن عتيبة عن النيب : الزكاة، قال الترمذي

 .، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة قبل حملها١/٣٣٠ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، 
 .٣/٣٣٢اب معرفة الصحابة، ت، كقاحلاكم، املستدرك، مرجع ساب

 . خيرجاه ووافقه الذهيبهذا احلديث صحيح اإلسناد، ومل: وقال
 .١/١٠٤أمحد، املسند، مرجع سابق، 

دار املعارف، : مصر(، ٢وصحح إسناده أمحد شاكر، مسند أمحد بتحقيق أمحد شاكر، ط 
٢/١٤١، )١٣٧٧ . 

 .، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف تعجيل الزكاة٣/٦٣الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، . ١٣١
 :انظر األدلة عند. ١٣٢

 .٢/٦٣٠ قدامة، املغين، مرجع سابق، ابن
 .١٤٦ -٦/١٤٥النووي، اموع، مرجع سابق، 

 .٢/١٧٧السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، 
 .٤/١٥١الشوكاين، نيل األوطار، مرجع سابق، . ١٣٣

 .٢/٢٦٢الصنعاين، سبل السالم، مرجع سابق، 
واه أبو داود عن ر.  ليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول : من أحاديث احلولو

، كتاب الزكاة، باب ٢/١٠٠، سنن أيب داود، مرجع سابق، علي رضي اهللا عنه عن النيب 
 .ال بأس بإسناده، واآلثار لعضده، فيصلح للحجة: يف زكاة السائمة، وقال ابن حجر

، )ب ن، ب ت(تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، تصحيح عبد اهللا املدين، 
 .١٠٠ابن عبد الرب، الكايف، مرجع سابق، ص . ١٣٤. ٢/١٥٦
 .٢/٦٣٠ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ١٣٥
 .١/٢٤٤مالك، املدونة، مرجع سابق، . ١٣٦

 .١٠٠ابن عبد الرب، الكايف، مرجع سابق، ص 
 .٥/٨٦ابن رشد، بداية اتهد مع اهلداية، مرجع سابق، 



 

 ٣١٨

 .٤/١٥١ الشوكاين، نيل األوطار، مرجع سابق،. ١٣٧
 .٢/٢٦٢الصنعاين، سبل السالم، مرجع سابق، 

 .٢/٦٣٠ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ١٣٨
 .٢/٨٢٦وانظر يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، 

 .٢/٦٣٠ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ١٣٩
 .٢/٢٢٤اخلطايب، معامل السنن، مرجع سابق، 

 .٢/٢٦٢ابق، الصنعاين، سبل السالم، مرجع س. ١٤٠
 .٢/٦٣٠ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ١٤١
 .٣/٣٣٤ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، . ١٤٢
 .، كتاب الزكاة، باب تقدمي الزكاة ومنعها٢/٦٧٦مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ١٤٣
 .٧/٥٧النووي، شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، . ١٤٤
 .٣/٦٤انظر سنن الترمذي، مرجع سابق، . ١٤٥
 .٦/١٤٦النووي، اموع، مرجع سابق، . ١٤٦
 . من هذا البحث٢٢٢انظر . ١٤٧
 . من هذا البحث٢٢٢انظر . ١٤٨
 .٢/٢٢٤اخلطايب، معامل السنن، مرجع سابق، . ١٤٩

 .٢/٦٣٠وانظر ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
 .٥/٨٦ابن رشد، بداية اتهد مع اهلداية، مرجع سابق، . ١٥٠
 .٢/٢٢٣، )دار صادر، ب ت: بريوت(ي، شرح اخلرشي على خمتصر خليل، اخلرش. ١٥١

 .٢/٦٨٤ ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، ٥/٣٣٣النووي، اموع، مرجع سابق، 
 .٢/١١٤ابن اهلمام، فتح القدير، مرجع سابق 

 .٢/٣، ) هـ١٣٩٤دار الكتاب العريب، : بريوت(، ٢الكاساين، بدائع الصنائع، ط . ١٥٢
 :وللعلماء يف هذه املسالة ثالثة أقوال. ٢/٣ملرجع نفسه، ا. ١٥٣

 األمر املطلق يقتضي الفور، وهذا ظاهر مذهب احلنابلة، وهو مذهب املالكية والكرخي من -١
 .احلنفية وبعض الشافعية



 

 ٣١٩

 . األمر املطلق ال يقتضي الفور وهو مذهب احلنفية والشافعية-٢
 . التوقف-٣

جامعة أم القرى، : مكة(، ١صول الفقه، حتقيق حممد بقا، ط انظر اخلبازي، املغين يف أ
 .٤٠، ص )١٤٠٣

بريوت، دار الكتاب العريب، ( عبد العزيز البخاري، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم،
١/٢٥٤، )١٣٩٤. 

 ١٣٩٣دار الفكر، : بريوت(، ١القرايف، شرح تنقيح الفصول، حتقيق طه عبد الرءوف، ط
 .١٢٨، ص )هـ

جامعة أم القرى، : مكة(جار، شرح الكوكب املنري، حتقيق حممد الزحيلي ونزيه محاد، ابن الن
 .٣/٤٨، ) هـ١٤٠٢

 .٥٥، ٢/٥٢، )مطبعة السعادة، ب ت: مصر(اإلسنوي، اية السول، 
، ٢عبد العلي األنصاري، فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت، مطبوع مع املستصفى، ط 

 .١/٣٨٧، ) هـ١٤٠٣بريوت، دار الكتب العلمية، (
 .٣/١٣٥، )١٣٨٦مطبعة مصطفى البايب، : مصر(الرملي، اية احملتاج، . ١٥٤

 .١/٤١٣الشربيين، مغين احملتاج، دار الفكر، 
 .٢/١١٤ابن اهلمام، فتح القدير، مرجع سابق، . ١٥٥
 .٢/٦٨٤ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ١٥٦
 .٥/٣٣٣النووي، اموع، مرجع سابق، . ١٥٧
 .٢/٦٨٥ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ١٥٨
مطبعة السنة احملمدية، : القاهرة(، ١املرداوي، اإلنصاف، تصحيح حممد حامد فقي، ط . ١٥٩

٣/١٨٨، )١٣٧٥. 
 .٥٢٤أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص 

ابن مفلح، الفروع، . ٥٢٥ -٥٢٤أيب عبيد، األموال، مرجع سابق، ص : انظر األدلة عند. ١٦٠
 .٢/٥٤٢، ) هـ١٤٠٥عامل الكتب، : بريوت(، ٤مراجعة عبد الستار فراج، ط 

   : ، كتاب الزكاة، باب قوله تعاىل٢/١٢٩البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ١٦١
  ....اآلية . 



 

 ٣٢٠

لسيد املال بغري ، كتاب الزكاة، باب إعطاء ا٥/٣٣النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، 
 .اختيار املصدق

 . واللفظ له٥٢٥-٥٢٤أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص 
 .٥٢٥أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص . ١٦٢
 .٣٤٢املرجع نفسه، ص . ١٦٣

 .٢/٨٢٩ابن زجنويه، األموال، مرجع سابق، 
 .٣/٣٢٣، )١٣٧٧بريوت، (ابن سعد، الطبقات الكربى، 

 . من هذا البحث٢٢٣اية مسلم ص وقد سبق ختريج رو. ١٦٤
 .٣/٣٣٣ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، . ١٦٦، ١٦٥

 .٣٥ -٥/٣٤السيوطي، شرح سنن النسائي، مرجع سابق، 
 .٣/٣٣٣ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، . ١٦٧

 .٥/٣٤السندي، حاشية السندي على سنن النسائي، مرجع سابق، 
 . من هذا البحث٢٢٢انظر ص . ١٦٨
 .٢/١٤٤، )دار املعرفة: بريوت(ابن حجر، تقريب التهذيب، . ١٦٩
 .٢/٨٣٠انظر شاكر فياض، حتقيق كتاب األموال البن زجنويه، مرجع سابق، . ١٧٠
 .٢/١٩٤ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، . ١٧١

 .٢١-٨/٢٠)  هـ١٣٧٢دار الكتب العلمية، : بريوت(وانظر الرازي، اجلرح والتعديل، 
 .٦٨ -٦٥، ص )دار املعرفة، ب ت: بريوت(ن رجب، االستخراج ألحكام اخلراج، اب. ١٧٢
والبيهقي، السنن الكربى، . ٤٣هذا األثر أخرجه أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص . ١٧٣

 .وذكر األلباين أن إسناده صحيح. ٩/١٩٦مرجع سابق، 
 .٥/١٠٢انظر إرواء الغليل، مرجع سابق، 

 .٥/٢٨٣ فتح القدير، مرجع سابق، انظر ابن اهلمام،. ١٧٤
 .١٨٦، ١٨٤أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص . ١٧٥
 .١٣١، ١٣٠املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص . ١٧٦

 .١٦٩-١٦٨أبو يعلى، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 
 .٤٧سبق خترجيه، ص . ١٧٧



 

 ٣٢١

 . من هذا البحث٤٧سبق بيان هذه األرزاق، ص . ١٧٨
 .٥/٢٨٩ابن اهلمام، فتح القدير، مرجع سابق، . ١٧٩

 .٩٧-٦/٩٦ابن رشد، بداية اتهد، مرجع سابق، 
 .٢/٩٢٠، )دار املعرفة، ب ت: بريوت(ابن العريب، أحكام القرآن، حتقيق علي البجاوي، 

 .٥٠٣ -٨/٥٠٢ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
 .٤/٢٤٨الشربيين، مغين احملتاج، مرجع سابق، . ١٨٠

 .١٢٦املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 
 .٦/٩٧ابن رشد، بداية اتهد، مرجع سابق، 

 .٨/٥٠٢ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ١٨١
 .٤٤-٤٣أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص 
 .٦/٩٧ابن رشد، بداية اتهد، مرجع سابق، 

 .٥/٢٨٨ابن اهلمام، فتح القدير، مرجع سابق، . ١٨٢
 .١٤١سبق خترجيه، ص . ١٨٣
 .١/٢٦٤مالك، املوطأ مع تنوير احلوالك، مرجع سابق، . ١٨٤
 .٤٣ -٤٢أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص . ١٨٥

انظر عبد . وهو صحيح اإلسناد. ١٦٠ -١/١٥٩ابن زجنويه، األموال، مرجع سابق، 
 .١/١٨١الصمد عابد، ختريج األحاديث، مرجع سابق، 

 .٩٩-٦/٩٧ بداية اتهد، مرجع سابق، ابن رشد،. ١٨٦
اجلريب هو الوادي مث استعري للقطعة املتميزة من األرض، وخيتلف مقدارها حبسب . ١٨٧

 .وقد قدر بعشرة آالف ذراع. اصطالح أهل األقاليم
 .١/٩٥انظر الفيومي، املصباح املنري، مرجع سابق، مادة جرب، 

واملكاكيك مجع . و عند أهل العراق مثانية مكاكيكالقفيز مكيال يتواضع الناس عليه، وه. ١٨٨
 .وحدد بصاع ونصف. وك وهو مكيال خيتلف مقداره باختالف اصطالح الناسمكّ

 .٤/٣٥٠، ومادة مكك، ٤/٩٠انظر ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، مرجع سابق، مادة قفز، 
 .٣/٣٢٠الفريوزآبادي، القاموس احمليط، مرجع سابق، مادة مكه، 

 .٤٣أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص . ١٨٩



 

 ٣٢٢

 .٩/١٩٦البيهقي، السنن الكربى، مرجع سابق، 
 .إسناده صحيح: قال األلباين

 .٥/١٠٢انظر إرواء الغليل، مرجع سابق، 
 .٤٤أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص . ١٩٠
 .٨/٥٠٤ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ١٩١
 .٤/٢٤٨اج، مرجع سابق، الشربيين، مغين احملت. ١٩٢
 .١٤١سبق خترجيه ص . ١٩٣
 .٤٨أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص . ١٩٤
انظر عبد الصمد . ، وهذا األثر صحيح متصل٤٧٤أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص . ١٩٥

 .٢/١٥٩٦عابد، ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف كتاب األموال، مرجع سابق، 
 .٢/١٧٥هلداية شرح البداية، مرجع سابق، املرغيناين، ا. ١٩٦

 .٢/١٩٩السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، 
 .٤٧٣أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص 

 .٤/٢٤٧الشربيين، مغين احملتاج، مرجع سابق، . ١٩٧
 .٥١٨-٨/٥١٧ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 

 .١/٢٦٥مالك، املوطأ مع تنوير احلوالك، مرجع سابق، . ١٩٨
 .٢/١٧٤ابن اهلمام، فتح القدير، مرجع سابق، . ١٩٩

 .٥١٨-٨/٥١٧ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
انظر عبد الصمد . واحلديث منقطع. ٤٧٤أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص . ٢٠١، ٢٠٠

 .٣/١٥٩٥، ١٨٠ -١/١٧٧عابد، ختريج األحاديث، مرجع سابق، 
 .رواه مالك. ٢٠٢

 .١/٢٦٦والك، مرجع سابق، انظر املوطأ، مع تنوير احل
 .٢٣٤عبد اهللا الثمايل، احلرية االقتصادية، مرجع سابق، ص . ٢٠٣
 .١/٢٢٦مالك، املوطأ مع تنوير احلوالك، مرجع سابق، . ٢٠٤

 .واحلديث موقوف صحيح اإلسناد. ٤٧٥أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص 
 .٢/١٥٩٩، قانظر عبد الصمد عابد، ختريج األحاديث، مرجع ساب



 

 ٣٢٣

 .هي احلبوب اليت تطبخ مثل العدس: والقطنية
 .٢/٥٠٩انظر الفيومي، املصباح املنري، مرجع سابق، 

 . من هذا البحث٢٣٤انظر ص . ٢٠٥
 .٢/١٩٩السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، . ٢٠٦

 .٢/١٧٥ابن اهلمام، فتح القدير، مرجع سابق، 
 .٢١٨ابن عبد الرب، الكايف، مرجع سابق، ص . ٢٠٧

 .٥٢٢ -٨/٥٢١دامة، املغين، مرجع سابق، ابن ق
 .٤/٢٤٧الشربيين، مغين احملتاج، مرجع سابق، . ٢٠٨

 .٢/٢٦٠، ) هـ١٣٧٩مطبعة مصطفى البايب، : مصر(الشريازي، املهذب، 
 .١١٥حامد دراز، مبادئ االقتصاد العام، مرجع سابق، ص . ٢٠٩
 :من هؤالء الكتاب. ٢١٠

 . وما بعدها٢/١٠٧٢ابق، يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع س
 . وما بعدها٢/٢٨٨عبد السالم العبادي، امللكية يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، 

 . وما بعدها٢٥٥عبد اهللا الثمايل، احلرية االقتصادية، مرجع سابق، ص 
 .صالح الدين سلطان، سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية، مرجع سابق

 .٢٧٢مرجع سابق، ص ، غياث األمم، يناجلوي. ٢١١
 .٦/١٥٦، )املكتب التجاري، ب ت: بريوت(، ىابن حزم، احملل. ٢١٢
 .م أي بطر وفسدرمأخوذ من ع. أهل العرامة، أي أهل الفساد. ٢١٣

 .١٤٩ -٤/١٤٨م، ربادي، القاموس احمليط، مرجع سابق، مادة عآانظر الفريوز
 .٣٠٤-١/٣٠٣، ) هـ١٤٠٣علمية، دار الكتب ال: بريوت(، ٢ الغزايل، املستصفى، ط ٢١٤

 .٢٣٦، ص )١٣٩٠مطبعة اإلرشاد، : بغداد(، ١وانظر الغزايل، شفاء الغليل، ط 
 .٢/٣٥٨، ) هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية، : بريوت(، ١الشاطيب، االعتصام، ط . ٢١٥
 .٢/٣٥٩ املرجع نفسه، ٢١٦



 

 ٣٢٤

 .٢٩٠انظر عبد اهللا الثمايل، احلرية االقتصادية، مرجع سابق، ص . ٢١٧
 .٩/١٤ابن اهلمام، فتح القدير، مرجع سابق، . ٢١٨
 .٢١٢املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص . ٢١٩
عبد اهللا الثمايل، . ١٠٨١ -٢/١٠٧٩انظر يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، . ٢٢٠

 .٣٠٠ -٢٩٩احلرية االقتصادية، مرجع سابق، ص 
 .٣١١ -٣٠٨ر، مرجع سابق، ص صالح الدين سلطان، سلطة ويل األم

 .٢٩٤عبد اهللا الثمايل، احلرية االقتصادية، مرجع سابق، ص . ٢٢١
 .٢٣٦ليل، مرجع سابق، ص عالغزايل، شفاء ال. ٢٢٢
 .٢/٣٥٩الشاطيب، االعتصام، مرجع سابق، . ٢٢٣
، منذر قحف، اإليرادات العامة للدولة اإلسالمية يف صدر اإلسالم وتطبيقاا املعاصرة. ٢٢٤
، ص ) هـ١٤٠٧ شعبان ١٠ -٧جامعة الريموك، ندوة مالية الدولة اإلسالمية، : األردن(

٣٦-٣٥. 
 .٩٠، ص )مكتبة الرياض احلديثة، ب ت: الرياض(، ٦البهويت، الروض املربع، ط . ٢٢٥
 .٢٥٤عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص . ٢٢٦
 :كل منتفصيالا عند وانظر هذه التقسيمات . ٢٢٧

 .٢٦١ -٢٥٨عادل حشيش، أصول املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 .٣٤٢ -٣٢٩حامد دراز، مبادئ االقتصاد العام، مرجع سابق، ص 

وحسنه . ، كتاب األحكام، باب القرض٢/٦٠ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، . ٢٢٨
 .األلباين

 .٥/٢٢٥انظر إرواء الغليل، مرحع سابق، 
 .٢/١٩٠الروض املربع، مرجع سابق، البهويت، . ٢٢٩
 املساقاة، باب من استسلف شيئا تاب، ك٣/١٢٢٤مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ٢٣٠

ا منهفقضى خري. 
 .، كتاب البيوع، باب يف حسن القضاء٣/٢٤٧ داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، أبو



 

 ٣٢٥

 إمنا  ذكر أن النيب أما النووي فقد. ٥/١٩اخلطايب، معامل السنن، مرجع سابق، . ٢٣١
، شرح صحيح مسلم،  ااشتروا له سن :  ألنه جاء يف رواية عند مسلم؛استسلف لنفسه
 .١١/٣٨مرجع سابق، 

 .وص بفتح القاف، وضم الالم، وهي الناقة الشابةلُقالئص، مجع قَ. ٢٣٢
 .٢/٣١٤انظر الفريوزآبادي، القاموس احمليط، مرجع سابق، مادة قلص، 

 .٤/١٠٠النهاية يف غريب احلديث، مرجع سابق، مادة قلص، ، ريابن األث
 .٥/٢٨٧البيهقي، السنن الكربى، مرجع سابق، . ٢٣٣

 .٥٧-٢/٥٦احلاكم، املستدرك، مرجع سابق، 
وتعقبهما األلباين بأن يف إسناده عنعنة . صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب: قال احلاكم

 .ن احلديث لشواهده أنه حسحممد بن إسحاق كما أن فيه جمهولني، إال
 .٢٠٧ -٥/٢٠٥انظر إرواء الغليل، مرجع سابق، 

 .، كتاب الصدقات، باب حسن القضاء٢/٥٩ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، . ٢٣٤
 .، كتاب البيوع، باب االستقراض٧/٣١٤النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، 

 .١/٣٩٥ سابق، انظر اجلامع الصغري،، مرجع. وقد حسنه السيوطي
 ٢/٣٥٩الشاطيب، االعتصام، مرجع سابق، . ٢٣٥

 .٢٤٢ -٢٤١الغزايل، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص 
 -٣٢٦وانظر مناقشة ذلك عند صالح الدين سلطان، سلطة ويل األمر، مرجع سابق، ص 

٣٣٢. 
 .٢٧٧اجلويين، غياث األمم، مرجع سابق، ص . ٢٣٦
 .١٨٥مرجع سابق، ص املاوردي، األحكام السلطانية، . ٢٣٧
 .هذا مقيد بعدم وجود فوائد ربوية على تلك الفروض. ٢٣٨
أما مع وجود حاجة حقيقية يلزم هلا االقتراض فإنه جيوز للدولة أن تلجأ للقروض . ٢٣٩

 .از التوظيف عند احلاجة فجواز اإلجبار على اإلقراض أوىلج ألنه إذا ؛اإلجبارية



 

 ٣٢٦

ض العامة تتناىف مع العدالة ففي حالة القروض االستهالكية وإىل جانب ما سبق فان القرو. ٢٤٠
فإن اجليل القادم يتحمل أعباء تلك القروض اليت مل يستفد منها، وهذا يعين أن للقروض 

 .العامة آثاراً توزيعية سيئة بني األجيال
شريف تكال، . ٥٢٤ -٥٢٣انظر رفعت احملجوب، املالية العامة، مرجع سابق، ص . ٢٤١

 .٣٤٣ -٣٤١حلديثة، مرجع سابق، ص األسس ا
جامعة امللك عبد العزيز، املركز (، ١حممد جناة اهللا صديقي، النظام املصريف الالربوي، ط . ٢٤٢

 .٩٥، ص ) هـ١٤٠٥العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، م 
 .٥٢٢ -٥١٩انظر رفعت احملجوب، املالية العامة، مرجع سابق، ص . ٢٤٣
  .٥٨٧، ص ) م١٩٧٤دار النهضة العربية، : بريوت(تاريخ الفكر االقتصادي، انظر عادل حشيش، . ٢٤٤
 .٢٩/٤٦٩ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، . ٢٤٥
 .٦٠آية . سورة التوبة. ٢٤٦
 .٢/٢٠٥املرغيناين، بداية املبتدي مع اهلداية، مرجع سابق، . ٢٤٧

 .٥/٩٢ابن رشد، بداية اتهد، مرجع سابق، 
 .٦/٤٤٠، ٢/٦٦٨املغين، مرجع سابق، ابن قدامة، 

 .١/٢٥٣مالك، املدونة، مرجع سابق، . ٢٤٨
 .٥١٥أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص . ٢٤٩
 .٦/١٨٥، النووي، اموع، مرجع سابق، ٢٥٠

 .١٠٧، ١٠٦املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 
 .٢/٦٦٩ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٢٥١
 .٥١٢ أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص انظر. ٢٥٢

 .٢/٦٦٩ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
 .٢/٩٦٠ابن العريب، أحكام القرآن، مرجع سابق، 

 .٢/٩٦٠ابن العريب، أحكام القرآن، مرجع سابق، . ٢٥٣
 .٢٧١سورة البقرة، آية . ٢٥٤
 .٦/٤٤٠ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٢٥٥

 .٢/٩٥٩لقرآن، مرجع سابق، ابن العريب، أحكام ا
 .٤٥سبق خترجيه ص . ٢٥٦
 .٦/٤٤١، ٢/٦٦٩ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٢٥٧



 

 ٣٢٧

 .٥١٥أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص 
 .٤/١١٥الشوكاين، نيل األوطار، مرجع سابق، 

 .اب الزكاة، باب من حتل له املسألةت، ك٢/٧٢٢مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ٢٥٨
 .، كتاب الزكاة، باب ما جتوز فيه املسألة٢/١٢٠اود، سنن أيب داود، مرجع سابق، أبو د

 .، كتاب الزكاة، باب الصدقة ملن حتمل محالة٥/٨٩النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، 
 .٦/٤٤١، ٢/٦٦٩ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٢٥٩

 .٥١٥أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص 
 .١٤٨ ص سبق خترجيه،. ٢٦٠
 .٦/٤٤١، ٢/٦٦٩ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٢٦١

 .٣/١٣٩وانظر اخلطايب، معامل السنن، مرجع سابق، 
 .٦/٤٤١ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٢٦٣، ٢٦٢
 .٥/٩٢ابن رشد، بداية اتهد مع اهلداية، مرجع سابق، . ٢٦٤
 .٦/٤٤٠ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٢٦٥

 .٢/٩٦٠ريب، أحكام القرآن، مرجع سابق، ابن الع
 .٦٠سورة التوبة، آية . ٢٦٦
 .١٨٦ -٦/١٨٥النووي، اموع، مرجع سابق، . ٢٦٧

 .٦/١٨٥الشريازي، املهذب مع اموع، مرجع سابق، 
 . من الصدقةى، كتاب الزكاة، باب من يعط٢/١١٧أبو داود، سنن أيب داود، مرجع سابق، . ٢٦٨

 .٩٣-٥/٩٢ية اتهد مع اهلداية، مرجع سابق، وانظر ابن رشد، بدا
 .٢/٢٣٠اخلطايب، معامل السنن، مرجع سابق، 

 .٢/٢٠٦املريغيناين، اهلداية مع فتح القدير، مرجع سابق، . ٢٦٩
 .٦/٤٤٠، ٢/٦٦٩ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٢٧٠
أمحد نور سيف، : يق بن معني، حتقالدارمي، تاريخ عثمان الدارمي، عن أيب زكريا حيىي. ٢٧١
 .١٤١ص ) جامعة أم القرى، ب ت: مكة(

 .١/٤٨٠ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 



 

 ٣٢٨

 .١/٢٧٢السيوطي، اجلامع الصغري، مرجع سابق، . ٢٧٢ 
 .٢/٣٥٣وأنظر أيضا األلباين، إرواء الغليل، مرجع سابق، 

 . من هذا البحث٢٢٠ -٢١٤انظر ص . ٢٧٣
 .٢/٦٧٤ين، مرجع سابق، ابن قدامة، املغ. ٢٧٥، ٢٧٤
 .٦/١٧٥النووي، اموع، مرجع سابق، . ٢٧٧، ٢٧٦
 .٦/١٧٨الشريازي، املهذب مع اموع، . ٦/١٧٥املرجع نفسه، . ٢٧٨
 .٢/٦٧٤ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٢٨٠، ٢٧٩
 .٣/١٢٥ابن أيب شيبة، املصنف، مرجع سابق، . ٢٨١
 .٤/١١٣ق، البيهقي، السنن الكربى، مرجع ساب. ٢٨٢
 .٣/٨٨٠ابن زجنويه، األموال، مرجع سابق، . ٢٨٣
وزارة : اجلمهورية العراقية(، ١الطرباين، املعجم الكرب، حتقيق محدي السلفي، ط . ٢٨٤

 .٨/٩٤، )١٤٠٠األوقاف، 
 .٢/٢٢٩ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، . ٢٨٥
 .٣/١٢٦، املصنـف، مرجع سابق، ةابن أيب شيب. ٢٨٦
 .٤/١١٤بيهقي، السنن الكربى، مرجع سابق، ال. ٢٨٧
 . ٣/٨٨٠ابن زجنويه، األموال، مرجع سابق، . ٢٨٨
 .١/٣١١ابن جر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، . ٢٨٩
 .١/٤٤٥املرجع نفسه، . ٢٩٠
 .١/٦٨املرجع نفسه، . ٢٩١
 .٢/١٢٧املرجع نفسه، . ٢٩٢
 .ر عنهاملرسل صحيح عند مالك وأيب حنيفة وأمحد يف املشهو. ٢٩٣

دار الكتب : مصر(عبد الوهاب عبد اللطيف، : انظر السيوطي، تدريب الراوي، حتقيق
 .١/١٩٨، ) م١٩٦٦احلديثة، 

 .٢/١٢٦ابن أيب شيبة، املصنف، مرجع سابق، . ٢٩٤
 . من هذا البحث٢٥٩-٢٥٧انظر ص . ٢٩٥
 .١/٢٥٧مالك، املدونة، مرجع سابق، . ٢٩٦

 .٢/٩٦٩بق، ابن العريب، أحكام القرآن، مرجع سا
 .٦/٤٣٥ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 

 .٦/٢١١الشريازي، املهذب مع اموع، مرجع سابق، . ٢٩٧



 

 ٣٢٩

 .٤٣٦-٦/٤٣٥ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
السرخسي، املبسوط، . ٢/٢٠٥املريغيناين، اهلداية مع فتح القدير، مرجع سابق، . ٢٩٩، ٢٩٨

 .٣/١٠مرجع سابق، 
 .٦/٤٣٧ املغين، مرجع سابق، ابن قدامة،. ٣٠٠
 .١٦/١١٣، )دار إحياء التراث العريب، ب ت: بريوت(، ٣الرازي، مفاتيح الغيب، ط . ٣٠١
 .١٢٤، ص ) هـ١٣٩٤دار الشروق، : بريوت(، ٧حممود شلتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة، ط . ٣٠٢
 .١٠/٥٠٤، )دار املعرفة، ب ت: بريوت(، ٢حممد رشيد رضا، تفسري املنار، ط . ٣٠٣
 .١٠/١٤٥، ) هـ١٣٧٣مكتبة مصطفى البايب، (، ٢أمحد املراغي، تفسري املراغي، ط . ٣٠٤
 .٢/٦٥١انظر يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، . ٣٠٥
 .٦/٤٣٥ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٣٠٦
 .٢/٩٦٩ابن العريب، أحكام القرآن، مرجع سابق، . ٣٠٧
، كتاب الزكاة، باب من جيوز له أخذ ٢/١١٩د، مرجع سابق، أبو داود، سنن أيب داو. ٣٠٨

 .الصدقة وهو غين
ووافقه الذهيب، املستدرك مع التلخيص، مرجع . صحيح على شرط الشيخني: احلاكم وقال

 .، كتاب الزكاة١/٤٠٧سابق، 
 .٦/٢١٢النووي، اموع، مرجع سابق، . ٣٠٩
لذهيب، املستدرك مع التلخيص، مرجع صحيح على شرط مسلم، ووافقه ا: احلاكم وقال. ٣١٠

 .، كتاب الزكاة١/٤٨٢سابق، 
 .٤٠٦-٦/٤٠٥أمحد، املسند، مرجع سابق، 

 .٦/٤٣٧وانظر ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
 .٢/٦٥٥ه الزكاة، مرجع سابق، قيوسف القرضاوي، ف. ٣١١
رج ذا املصرف حىت مع القول بأن احلج داخل يف املقصود من سبيل اهللا فإن هذا ال خي. ٣١٢

 .عن كونه جهة معينة حمددة
 .٢١٧-٢/٢١٦املرغيناين، اهلداية، مرجع سابق، . ٣١٣
 .٢/١٨٠السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، . ٣١٤



 

 ٣٣٠

 .١/٥٠١حاشية الدسوقي، مرجع سابق، : الدسوقي. ٣١٦، ٣١٥
 .٢٢٢، ٦/١٧٥النووي، اموع، مرجع سابق، . ٣١٧
 .٢/٦٧٣ سابق، ابن قدامة، املغين، مرجع. ٣١٨
 .٩٩، ص )الرياض، مكتبة الرياض، ب ت(ابن تيمية االختيارات الفقهية، . ٣١٩
 .٢/٦٧١ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٣٢٠
 .٢/٢١٧املرغيناين، اهلداية، مرجع سابق، . ٣٢١
 .٦/٤١٥ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٣٢٢
 .٢٦٨ -٢٨/٢٦٧ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، . ٣٢٣

، كتاب فرض اخلمس،، ٤/٤٩واحلديث رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، 
 . اآلية)...ن هللا مخسه وللرسولإ ف(: باب قول اهللا تعاىل

 .٥٦٦، ٢٨/٢٨٦املرجع نفسه، . ٣٢٤
 .٢/١١٠، )دار املعرفة، ب ت: بريوت(الغزايل، إحياء علوم الدين، . ٣٢٥
 .١٨٥لسلطانية، مرجع سابق، ص املاوردي، األحكام ا. ٣٢٦
 .٣٧٢انظر شوقي دنيا، دروس يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص . ٣٢٧
 .٤٣٤، ٤٣١ -١/٤٣٠حممد عفر، االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، . ٣٢٨
 . من هذا البحث٢٤١ -٢٣٦انظر ما سبق بشأن الضرائب والقروض، ص . ٣٢٩
 .٢١٣قتصاد الكلي، مرجع سابق، ص جيمس جوارتين ورجيارد استروب، اال. ٣٣٠

 .٣٦٣بدمجان، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، أمايكل 
 .١٥٥سورة البقرة، آية . ٣٣١
 .٨/٥٢٣ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، . ٣٣٢
 .٢٤٥ -٢٤٤رعية، مرجع سابق، ص شابن القيم، الطرق احلكمية يف السياسة ال. ٣٣٣
 . البحث من هذا٢١٣سبق خترجيه ص . ٣٣٤
 .، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم٤/١٩٩٤مسلم صحيح مسلم، مرجع سابق، . ٣٣٥
كتاب اإلميان، . ١/٩٩مل يروه البخاري، وإمنا رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ٣٣٦

 . من غشنا فليس منا  :باب قول النيب 
 .٦/١٠النووي، اموع، مرجع سابق، . ٣٣٧



 

 ٣٣١

 .٤٢٨جيمس جوارتين ورجيارد استروب، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص . ٣٣٨
 .٥٥٦بدمجان، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص امايكل 

 .٢/٢٣٢البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، مرجع سابق، . ٣٣٩
 .٦/١١النووي، اموع، مرجع سابق، . ٣٤٠
 .٣٢٨جع سابق، ص شوقي دنيا، دروس يف االقتصاد اإلسالمي، مر. ٣٤١
 .٤٣٤ ورجيارد استروب، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص ينتوارجيمس ج. ٣٤٢

 .٥٥٥بدمجان، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص أمايكل 
وعموما فهذه النسبة تتوقف يف حتديدها على معدل النمو وعلى كل ما يؤثر يف سرعة 

 .دوران النقود
 .٣٣٣، ٣٢٨إلسالمي، مرجع سابق، ص شوقي دنيا، دروس يف االقتصاد ا. ٣٤٣
 .٢٩/٤٦٩ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، . ٣٤٤
 .٢٦٣سبق خترجيه ص . ٣٤٥
 . من هذا البحث٢٦٣انظر ص . ٣٤٦
 .٦/١١النووي، اموع، مرجع سابق، . ٣٤٧
 شركة كاظمة،: ، الكويت١انظر سامي خليل، النظريات والسياسات النقدية واملالية، ط . ٣٤٨

 .٦٢، ص ) م١٩٨٢
املعهد : هرندن(، ١انظر حممد عمر شابرا، حنو نظام نقدي عادل، ترمجة سيد سكر، ط . ٣٤٩

 .٢٦٠، ص ) هـ١٤٠٨العايل للفكر اإلسالمي، 
للتوسع يف عملية توليد االئتمان يف النظام اإلسالمي انظر حممد جناة اهللا صديقي، النظام . ٣٥٠

 .٦٥ -٥٢ املصريف الالربوي، مرجع سابق، ص
 .٢١٣انظر حممد عمر شابرا، حنو نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص . ٣٥١
 .٥٩٥-٥٩٤ خليل، النظريات والسياسات النقدية واملالية، مرجع سابق، ص ميانظر سا. ٣٥٢
، كتاب املساقاة، باب ١٢٢٨، ٢/١٢٢٧مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ٣٥٤، ٣٥٣

 .حترمي االحتكار يف األقوات
 .٥/١٢٩الكاساين، بدائع الصنائع، مرجع سابق، . ٣٥٥



 

 ٣٣٢

 .٣٦٠ابن عبد الرب، الكايف، مرجع سابق، ص 
 .١٣/٤٤الشريازي، املهذب مع اموع، مرجع سابق، 

 .٤/٢٤٣ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
 .١٣/٤٤الشريازي، املهذب مع اموع، مرجع سابق، . ٣٥٦
 .٨/٤٩١ير، مرجع سابق، املرغيناين، اهلداية مع فتح القد. ٣٥٧
 .٣/٤٧٣الرملي، اية احملتاج، مرجع سابق، . ٣٥٨

 .٤/٢٤٤ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
 الكاساين، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٤/٢٩١، )دار صادر، ب ت(مالك، املدونة، . ٣٥٩
٥/١٢٩.  
 .٥/١٢٩الكاساين، بدائع الصنائع، مرجع سابق، . ٣٦٠
 .٣/١٢٢٧سلم، مرجع سابق، مسلم، صحيح م. ٣٦١
 .٣/٤٥٤أمحد، املسند، مرجع سابق، . ٣٦٢

 .٤/٢٤٤ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
من احتكر على املسلمني طعامهم ضربه اهللا (منها حديث عمر رضي اهللا عنه مرفوعاً . ٣٦٣

 ).باجلذام واإلفالس
 . باب احلكرة واجللب، كتاب التجارات،٢/٨رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، 

 .١/٢١كما رواه أمحد، املسند، مرجع سابق، 
 .وصححه أمحد شاكر. إسناده حسن: وقد رمز السيوطي إىل ضعفه، وقال ابن حجر

 .٢/٥٥٥السيوطي، اجلامع الصغري، مرجع سابق، 
 .٤/٣٤٨ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، 

 .١/٢١٥أمحد، املسند، بتحقيق أمحد شاكر، مرجع سابق، 
 .رواه احلاكم.  أن حيتكر الطعام  ى رسول اهللا : ومنها حديث أىب أمامة رضي اهللا عنه قال

 .، كتاب البيوع٢/١١وسكت عنه، املستدرك، مرجع سابق، 
 .، كتاب البيوع، باب ما جاء يف االحتكار٦/٣٠والبيهقي تعليقا، السنن الكربى، مرجع سابق، 



 

 ٣٣٣

حبيب الرمحن األعظمي، : لية بزوائد املسانيد الثمانية، حتقيقوانظر ابن حجر، املطالب العا
. ، كتاب البيوع، باب الزجر عن االحتكار١/٤٠١، )دار الكتب العلمية، ب ت: بريوت(

 .وقد حسن احملقق إسناد احلديث
 .٥/١٢٩الكاساين، بدائع الصنائع، مرجع سابق، . ٣٦٤
 .١٣/٤٤الشريازي، املهذب مع اموع، مرجع سابق، . ٣٦٥
 .٥/٢٢١الشوكاين، نيل األوطار، مرجع سابق، . ٣٦٦

 .٣/٤٨الصنعاين، سبل السالم، مرجع سابق، 
 .ومفهوم اللقب أحد أقسام مفهوم املخالفة، وعرف بأنه ختصيص اسم حبكم

ويف االحتجاج مبفهوم اللقب، خالف بني العلماء، فهو ليس حبجة عند األكثرين، واحتج به 
 .دقاق من الشافعيةمالك وأمحد وابن ال

 .٣/٥٠٩ابن النجار، شرح الكوكب املنري، مرجع سابق، : انظر
دار الكتب العلمية، ط : بريوت(ابن اللحام، القواعد والفوائد األصولية، حتقيق حممد الفقي، 

 .٢٨٩، ص ) هـ١٤٠٣، ١
 .٢٠٩الغزايل، املنخول من تعليقات األصول، مرجع سابق، ص 

عامل : بريوت(، ٢ الفقه مع ختريج أحاديث اللمع للغماري، ط الشريازي، اللمع يف أصول
 .١٤١، ص ) هـ١٤٠٦الكنب، 

لعبد العزيز » ثاره األصوليةآ وةابن قدام«ابن قدامة، روضة الناظر وجنة املناظر ضمن كتاب 
 .٢/٢٧٥، ) هـ١٤٠٨جامعة اإلمام حممد بن سعود، : الرياض(، ٤السعيد، ط 

 .٥/١٢٩ائع، مرجع سابق، الكاساين، بدائع الصن. ٣٦٧
 .٣/٤٧٣الشرباملسي، حاشية الشرباملسي على اية احملتاج، مرجع سابق، . ٣٦٨
 .٥/١٢٩الكاساين، بدائع الصنائع، مرجع سابق، . ٣٦٩

 .٨/٤٩٢املرغيناين، اهلداية مع فتح القدير، مرجع سابق، 
 .٥/١٦الباجي، املنتقى، شرح املوطأ، مرجع سابق، 

 .٣٦٠لكايف، مرجع سابق، ص ابن عبد الرب، ا
 .٢/٣٨الشربيين، مغين احملتاج، مرجع سابق، 

 .١٣/٤٤الشريازي، املهذب مع اموع، مرجع سابق، 
 .٤/٢٤٤ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 



 

 ٣٣٤

 .٣/١٨٧البهويت، كشاف القناع، مرجع سابق، 
 .حلكرة واجللب، كتاب التجارات، باب ا٢/٧ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، . ٣٧٠

 .إسناده ضعيف: قال ابن حجر
 .٤/٣٤٨انظر فتح الباري، مرجع سابق، 

 .٤/٢٤٤ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٣٧٢، ٣٧١
 .٨/٤٩٢املرغيناين، اهلداية مع فتح القدير، مرجع سابق، . ٣٧٤، ٣٧٣
 .٥/١٢٩الكاساين، بدائع الصنائع، مرجع سابق، . ٣٧٥
 .٢٦٧سبق خترجيه ص . ٣٧٦
، كتاب األحكام، باب من بىن يف حقه ٢/٤٤ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، . ٣٧٧

 .ما يضر جباره
 .١/٣١٣أمحد، املسند، مرجع سابق، 

للحديث شواهد ينتهي : قال العالين: (وقد حسنه السيوطي يف اجلامع الصغري، وقال املناوي
: بريوت(قدير شرح اجلامع الصغري، ، فيض ال)جمموعها إىل درجة الصحة أو احلسن احملتج به

 .٦/٤٣٢، )دار املعرفة، ب ت
 .وهو كما قال: قال ابن رجب). له طرق يقوي بعضها بعضاً: (وقال النووي

 .٣٦٩، ص ) هـ١٤٠٠دار احلديث، (، ٥انظر جامع العلوم واحلكم، ط 
 .٤١٠انظر عبد اهللا الثمايل، احلرية االقتصادية، مرجع سابق، ص . ٣٧٨
 .٤١١رجع نفسه، ص امل. ٣٧٩
 .٨٦، ٢٨/٨٢ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، . ٣٨٠
 . من هذا البحث٢٦٧-٢٦٦انظر ص . ٣٨١
 .، كتاب البيوع، باب حترمي بيع احلاضر للبادي٣/١١٥٧مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ٣٨٢
 .٤/٢٣٧ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٣٨٣
 .١٣/٢٠موع، مرجع سابق، الشريازي، املهذب مع ا. ٣٨٤

 .١٠/١٦٤النووي، شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، 
 .١٣/٢٠الشريازي، املهذب مع اموع، مرجع سابق، . ٣٨٥

 .٢٨/١٠٢ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، 
 :وقد ذكر بعض العلماء أن هذا البيع حيرم بشروط هي



 

 ٣٣٥

 . أن يكون البادي جاهال بالسعر-١
 . قد جلب السلع للبيع أن يكون-٢
 .ي أن يكون احلاضر قصد الباد-٣
 .ومهاي أن يكون البادي مريداً لبيع السلع بسعر -٤
 . أن يكون بالناس حاجة إىل متاعه وضيق يف تأخري بيعه-٥

 .٤/٢٣٨انظر ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
هل يبيع حاضر ، كتاب البيوع، باب ٣/٢٧البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٣٨٦

 .لباد بغري أجر
 . اجللبي، كتاب البيوع، باب حترمي تلق٣/١١٥٧مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ٣٨٧
 .٤/٢٤١ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٣٨٨
 .٤/٢٤١املرجع السابق، . ٣٨٩
، كتاب البيوع، باب ال يشتري حاضر ٣/٢٨البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٣٩٠

 .لسمسرةلباد با
، كتاب البيوع، باب حترمي بيع الرجل على ٢/١١٥٥مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، 

 .بيع أخيه
 .٥/٢١ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، مرجع سابق، . ٣٩١
يسمح يف العادة بوجود نسبة من البطالة، وهي اليت تسمى بالبطالة االحتكاكية، حيث ال . ٣٩٢

ة مع التشغيل الكامل، والبطالة االحتكاكية حتدث نتيجة عدم العلم يتعارض وجود هذه البطال
 .بفرص العمل أو عدم العلم بالعمالة املتاحة، أو وجود فترة يقضيها العمال يف البحث عن العمل

 .١٦٢انظر سلوى سليمان، السياسة االقتصادية، مرجع سابق، ص 
 .٢٠٢سابق، ص جيمس جوارتين ورجيارد استروب، االقتصاد الكلي، مرجع 

 . من هذا البحث٢٧٩كما سيأيت ص . ٣٩٣
 .١٥سورة امللك، آية . ٣٩٤
 .١٠سورة اجلمعة، آية . ٣٩٥
، كتاب البيوع، باب كسب الرجل ٣/٩البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٣٩٦

 .وعمله بيده



 

 ٣٣٦

، كتاب البيوع، باب كسب الرجل ٣/٩البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، . ٣٩٧ 
  .عمله بيدهو
، كتاب ٣/٦٦٤حديث حسن صحيح، سنن الترمذي، مرجع سابق، : الترمذي وقال. ٣٩٨

 .حياء أرض املواتإاألحكام، باب ما ذكر يف 
 .٥/٥٦٣انظر ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٣٩٩
 .٥٩٣، ٥/٥٩٢املرجع نفسه، . ٤٠٠
 .٦/١٩٤النووي، اموع، مرجع سابق، . ٤٠١
 يضعف يف احلديث، - أحد رجال السند- بن الصباحويف إسناده مقال ألن املثىن: لالترمذي، وقا. ٤٠٢

وقد صح . ، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف زكاة مال اليتيم٣/٣٢سنن الترمذي، مرجع سابق، 
 .٤/١٠٧سنده موقوفاً على عمر رضي اهللا عنه، انظر البيهقي، سنن البيهقي، مرجع سابق، 

 . البحث من هذا١٩٥انظر ص . ٤٠٣
 .٣٦٦-٣٦٥األسس احلديثة، مرجع سابق، ص : انظر شريف تكال. ٤٠٤
انظر الفرق بني العجز املخطط والعجز الفعلي عند جيمس جوارتين ورجيارد استروب، . ٤٠٥

 .٣٠٩-٣٠٨االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص 
 .٤/٣٢٠انظر حممد عفر، االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، . ٤٠٦

 .٤٦٩، ص )مؤسسة الثقافة اجلامعية، ب ت: اإلسكندرية(رية التضخم، نبيل الرويب، نظ
 .٥١١رفعت حمجوب، املالية العامة، مرجع سابق، ص . ٤٠٧
 .٧سيد أمحد البواب، الطريق إىل التوازن الكلي، مرجع سابق، ص . ٤٠٨

 .٣٤٩، ص ) م١٩٧٤دار النهضة العربية، : بريوت(ي الدين، املالية العامة، يرياض الشيخ وعمرو حم
 .٩-٨سيد أمحد البواب، الطريق إىل التوازن الكلي، مرجع سابق، ص . ٤١٠، ٤٠٩

جيمس . ٣٥٦-٣٥٣ الدين، املالية العامة كمرجع سابق، ص ييرياض الشيخ وعمرو حم
 .٣٠٧-٣٠١جوارتين ورجيارد استروب، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص 

سيد البواب، . ٣٥٤ العامة، مرجع سابق، ص ي الدين، املاليةيرياض الشيخ وعمرو حم. ٤١١
 .٩الطريق إىل التوازن الكلي، مرجع سابق، ص 



 

 ٣٣٧

 .١٠سيد البواب، الطريق إىل التوازن الكلي، مرجع سابق، ص . ٤١٢ 
، ) هـ١٤٠٣مؤسسة الصباح، : الكويت(، ٢سامي خليل، مبادئ االقتصاد الكلي، ط 

 .٥٣٥ص 
 .٣٥٢ملالية العامة، مرجع سابق، ص  الدين، اييرياض الشيخ وعمرو حم. ٤١٣
 .٣٥٢املرجع السابق، ص . ٤١٤

 .١٠سيد البواب، الطريق إىل التوازن الكلي، مرجع سابق، ص 
 .٥٣٦سامي خليل، مبادئ االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص 

 .١٣-١١، مرجع سابق، ص يسيد البواب، الطريق إىل التوازن الكل. ٤١٥
 .٣٠٣ستروب، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص جيمس جوارتين ورجيارد ا. ٤١٦
 .٣٥٥رياض الشيخ وعمرو حميي الدين، املالية العامة، مرجع سابق، ص . ٤١٧
 .٥٣٠بدمجان، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص أمايكل . ٤١٩، ٤١٨
 .٣٥٦، رياض الشيخ وعمرو حميي الدين، املالية العامة، مرجع سابق، ص ٤٢٠
 .٤١٥جيارد استروب، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص جيمس جوارتين ور. ٤٢١
 .٣٤٧، ٣١٢جيمس جوارتين ورجيارد استروب، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص . ٤٢٢
 .٣٠٠املرجع السابق، ص . ٤٢٣
 .٤٣٢ -٤٢٧، ٣١٥-٣١٢املرجع السابق، ص . ٤٢٤

مايكل . ٣٧٧-٣٧٤رياض الشيخ وعمرو حميي الدين، املالية العامة، مرجع سابق، ص 
 .٥٢٩-٥٢٢بدمجان، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص أ

مكتبة النهضة : القاهرة(، ١محدي عبد العظيم، السياسة النقدية واملالية يف امليزان، ط 
 .٣٢١ -٣٢١، ٢٧٣، ص ) م١٩٨٦املصرية، 

تذكر املدرسة النقدية أن سبب التقلبات االقتصادية يرجع بشكل أساسي إىل السياسة . ٤٢٥
 .ية العشوائية اليت تتبعها احلكوماتالنقد

 .٤٢٧انظر جيمس جوارتين ورجيارد استروب، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص 



 

 ٣٣٨

 .٤٢٨جيمس جوارتين ورجيارد استروب، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص . ٤٢٦
 .٥٥٦بدمجان، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص اوانظر مايكل 

 .١/٣٧٨مي، مرجع سابق، حممد عفر، االقتصاد اإلسال. ٤٢٧
دار النهضة : القاهرة(محدية زهران، مشكالت متويل التنمية االقتصادية يف البالد املتخلفة، . ٤٢٨

 .١٦٠، ص ) م١٩٧١العربية، 
ر اجلامعات اد: اإلسكندرية(عبد احلميد القاضي، مقدمة يف التنمية والتخطيط االقتصادي، 

 .٣٢٦، ص ) م١٩٧٩املصرية، 
الدار القومية للطباعة (حجري، السياسات املالية والنقدية خلطط التنمية االقتصادية، حممد . ٤٢٩

 .١٠٥، ص )والنشر، ب ت
 .١٧٦انظر عبد احلميد القاضي، مقدمة يف التنمية والتخطيط، مرجع سابق، ص . ٤٣٠

 .١٢٧، ١١٢حممد حجري، السياسات املالية والنقدية، مرجع سابق، ص 
 .١٦٢حجري، السياسات املالية والنقدية، مرجع سابق، ص حممد . ٤٣٣، ٤٣٢، ٤٣١
 .١٦٣انظر املرجع السابق، ص . ٤٣٤

 .٢١٧عبد احلميد القاضي، مقدمة يف التنمية والتخطيط، مرجع سابق، ص 
 .٢٥٧انظر حممد حجري، السياسات املالية والنقدية، مرجع سابق، ص . ٤٣٥
 .٢٦٩ع سابق، ص محدية زهران، مشكالت متويل التنمية، مرج. ٤٣٦
 .١٧٤انظر حممد حجري، السياسات املالية والنقدية، مرجع سابق، . ٤٣٧

 .٢١٨عبد احلميد القاضي، مقدمة يف التنمية والتخطيط، مرجع سابق، ص 
 .٣٢٨محدية زهران، مشكالت متويل التنمية، مرجع سابق، ص 

 .١٧٤حممد حجري، السياسات املالية والنقدية، مرجع سابق، ص . ٤٣٨
 .٢١٨عبد احلميد القاضي، مقدمة يف التنمية والتخطيط، مرجع سابق، ص . ٤٣٩
 .٣٤٠ -٣٣٩محدية زهران، مشكالت متويل التنمية، مرجع سابق، ص . ٤٤٠
 .٣١٩عبد احلميد القاضي، مقدمة يف التنمية والتخطيط، مرجع سابق، ص . ٤٤١
 .١٩٥ص حممد حجري، السياسات املالية والنقدية، مرجع سابق، . ٤٤٢
 .٢٢٠انظر عبد احلميد القاضي، مقدمة يف التنمية والتخطيط، مرجع سابق، ص . ٤٤٣



 

 ٣٣٩

 .١٤٨، ١٤٧انظر محدية زهران، مشكالت متويل التنمية، مرجع سابق، ص . ٤٤٤
 .١٦٦حممد حجري، السياسات املالية والنقدية، مرجع سابق، ص . ٤٤٦، ٤٤٥
 .١٦٩املرجع نفسه، ص . ٤٤٧

 .٢٧٢كالت متويل التنمية، مرجع سابق، ص محدية زهران، مش
 .٢١٧عبد احلميد القاضي، مقدمة يف التنمية والتخطيط، مرجع سابق، ص 

 .٢٤٧حامد دراز، مبادئ االقتصاد العام، مرجع سابق، ص . ٤٤٨
 .٨٥٣-٨٥٢سامي خليل، مبادئ االقتصاد الكلي، ص . ٤٤٩

 .٧٦، ص ) هـ١٤٠٧وك اإلسالمية، االحتاد الدويل للبن(، ١حممد عفر، مشكلة التخلف، ط 
 .٥٦شوقي دنيا، متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص 

 .٣٥٤ -٣٥٢محدية زهران، مشكالت متويل التنمية، مرجع سابق، ص . ٤٥٠
 .٣١٩، ٣١٦ -٣١٤نبيل الرويب، نظرية التضخم، مرجع سابق، ص . ٤٥١
 . زادت تلك احلاجةفال ميكن زيادة تلك الضرائب إال إذا. ٤٥٢
 . من هذا البحث٢٢٤انظر ص . ٤٥٣
 . من هذا البحث٢٣٣انظر ص . ٤٥٤
 . من هذا البحث٢٣١-٢٣٠انظر ص . ٤٥٥
 . من هذا البحث٢٥٩انظر ص . ٤٥٦
 .١/٤٣٤انظر حممد عفر، االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، . ٤٥٧
 . من هذا البحث٢٣٨-٢٣٧انظر ص . ٤٥٨
 .هذا البحث من ٢٤١-٢٤٠انظر ص . ٤٥٩
للعلماء يف جواز االحتفاظ بالفائض الذي حيدث يف بيت املال نتيجة زيادة اإليرادات . ٤٦٠

 :العامة على النفقات العامة ثالثة أقوال
 . أنه يصرف وال يدخر، وهذا قول الشافعي-١
 . أنه يدخر ملا ينوب املسلمني، وهذا قول أيب حنيفة-٢
 . حبسه وإنفاقه، وهذا قول مالك أنه راجع إىل اجتهاد اإلمام يف-٣

 .١٨٥انظر املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 
 .٣٨٩، ٣٨٨، ١/٢٦١مالك، املدونة، مرجع سابق، 

 .م واخلربةلحيدد هذا احلد من االحتياطي من قبل أهل الع. ٤٦١



 

 ٣٤٠

 . من هذا البحث٣٦٤-٣٦٣سيأيت تفصيل هلذا اجلانب ص . ٤٦٢
 .هذا البحث من ٢٣٧انظر ص . ٤٦٣
 . من هذا البحث٢٤٢انظر ص . ٤٦٤
 .١٢٢، ص ) هـ١٤٠٥دار البيان العريب، : جدة(حممد عفر، التخطيط والتنمية يف اإلسالم، . ٤٦٥
 .١٢٦ -١٢٤انظر املرجع نفسه، ص . ٤٦٦

خورشيد أمحد، التنمية االقتصادية يف إطار إسالمي، منشور ضمن كتاب قراءات يف االقتصاد 
 .١٠٦-١٠٤ص ).  هـ١٤٠٧جامعة امللك عبد العزيز، : جدة(، ١اإلسالمي، ط 

 .١/٣٢٥انظر حممد عفر، االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، . ٤٦٧
 .٨٥حممد النبهان، أحباث يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص 

 . من هذا البحث٢٠٣انظر ص . ٤٦٨
 .٦٠سورة األنفال، آية . ٤٦٩
 .١٠٢سورة النساء، آية . ٤٧٠
 .١٥٠ -١٤٦سورة الشعراء، اآليات . ٤٧١
 .٣/٣٤٤ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، . ٤٧٢
 .١٨٥املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص . ٤٧٣
 .١٨٥املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص . ٤٧٤
 . وما بعدها من هذا البحث٢٣٦انظر ص . ٤٧٥
 . وما بعدها٣٣٥ سابق، ص جعد نبيل الرويب، نظرية التضخم، مرانظر آثار التضخم عن. ٤٧٦
 .٣٢٩املرجع السابق، ص . ٤٧٧
يتمثل هذا الغش واخلداع فيما يذكره أنصار التمويل بالتضخم من أن الدولة تستطيع أن . ٤٧٨

متول عملية التنمية ذه الوسيلة قبل أن يدرك األفراد نقص قيمة النقود وهذا ما يسمونه 
 .ة الوهم النقديبظاهر

 .٢٦١انظر نبيل الرويب، نظرية التضخم، مرجع سابق، ص 



 

 

  
  
  
  
 
 

  الفصل الرابع

 تصور ملوازنة عامة يف اقتصاد إسالمي



 

 



 

 ٣٤٣

 الفصل الرابع
 تصور ملوازنة عامة يف اقتصاد إسالمي

 اقتصاد إسالمي معاصر، ويشمل يفيف هذا الفصل حماولة لوضع تصور مقترح ملوازنة عامة 
ات والنفقات العامة وحماولة معرفة بنود  املوازنة العامة، ومها اإليراديبهذا التصور دراسة جلان

اإليرادات والنفقات اليت ميكن تصورها يف االقتصاد اإلسالمي املعاصر، وكيفية تبويبها 
كما يشمل التصور حماولة لبناء وتنظيم موازنة عامة تشمل تلك اإليرادات والنفقات . وتقسيمها

 .على حنو حيقق اهلدف املقصود للدولة اإلسالمية
 لذا ؛ان اهلدف املقصود حتقيقه عن طريق املوازنة العامة يؤثر يف شكل املوازنة وبنائهاوملا ك

فإنه يلزم قبل وضع التصور بيان أهداف املوازنة العامة بشكل عام، واهلدف الذي تركز عليه 
 .الدراسة يف وضع ذلك التصور بشكل خاص

 :النحو التايل يف متهيد ومبحثني على يتوبناء على ذلك فإن هذا الفصل يأ
 .أهداف املوازنة العامة: متهيد

 .تصور لإليرادات والنفقات العامة: املبحث األول
 .تصور للموازنة العامة: املبحث الثاين



 

 

  



 

 ٣٤٥

 متهيد
 .أهداف املوازنة العامة

ن املوازنة العامة باعتبارها عنصرا من عناصر النظام املايل يف األصل دف إىل ما يهدف إليه إ
ومع هذا فاملوازنة . ملايل من متكني الدولة من القيام بوظائفها العامة، ورعاية مصاحل اتمعالنظام ا

هلا أهداف أخرى خاصة ا ختدم عن طريقها النظام املايل وتساعده على حتقيق اهلدف السابق 
 .بصورة مثلى

 أا أهداف لقد سبقت اإلشارة إىل أهداف املوازنة العامة اإلمجالية يف مبحث سابق، وتبني
وتبني أن التركيز على هدف معني من هذه األهداف . رقابية، وأهداف إدارية، وأهداف ختطيطية

اقتضى صورة معينة، وتقسيما خاصا للموازنة، فاهلدف الرقايب ميكن حتقيقه من خالل موازنة 
 برامج وأداء، أما البنود، أما التركيز على اهلدف اإلداري فقد اقتضى بناء املوازنة يف صورة موازنة

التركيز على اهلدف التخطيطي فقد اقتضى بناء املوازنة يف صورة ما يعرف مبوازنة التخطيط 
كما تبني أنه يف االقتصاد اإلسالمي ليس هناك ما مينع من األخذ بأي من هذه األهداف . والربجمة

 )١(. وبناء املوازنة بصورة حتقق ذلك اهلدف املختار
ها بناء على ما يركز عليه من تلك ريف السابقة، وتطور صور املوازنة وتغن املتأمل لألهداإ

 حماولة ياألهداف جيد أن هذا التطور كان مركزا على جانب النفقات، فكل تلك التحوالت ه
  .لبناء موازنة عامة حتقق ترشيد اإلنفاق العام للدولة

جل مراقبة إنفاق املال العام  فموازنة البنود، وهي منوذج موازنة الرقابة، كانت خطوة من أ
. من خالل حتديد بنود ذلك اإلنفاق، ووضع ضوابط وقواعد لإلنفاق من االعتمادات املخصصة

 أما موازنة الربامج، وهي منوذج موازنة حتقيق اهلدف



 

 ٣٤٦

اإلداري، فقد جاءت أيضا لتحقيق هدف ترشيد اإلنفاق العام، وذلك من خالل االهتمام مبردود 
كذلك فإن موازنة التخطيط والربجمة، .  من أعمال منجزة، وفق مستويات أداء معينةاإلنفاق العام

، جاءت لتحقيق ترشيد أفضل لإلنفاق احلكومي، يوالربجمة، وهي منوذج موازنة اهلدف التخطيط
 حيث يتم من خالهلا الربط بني املوازنة السنوية واخلطة، واختيار أفضل الربامج كفاءة لتحقيق )٢(

 . األساسية بأقل تكلفة ممكنةاألهداف
وملا كان اإلنفاق العام يف االقتصاد اإلسالمي له سياسة معينة تتضمن حسن توجيه املال العام 

 ومن )٣( مصاحل املسلمني، -ا باألهم فاألهم مندًءمن خالل التأكيد على أن اإلنفاق العام يتم ب
 حماولة بناء ي يف هذا التصور جترخالل حتديد مصارف معينة لبعض وجوه اإليرادات، لذا فإنه

مث بعد هذا ميكن للدولة اإلسالمية يف . موازنة يراعى فيها سياسة اإلنفاق العام لالقتصاد اإلسالمي
 صورة بنود إنفاق أو صورة برامج عمل ما دامت يفخالل التصور املذكور أن جتعل املوازنة 

 .ضع السياسة اإلنفاقية يف املوازنةوهناك مراعاة ل



 

 ٣٤٧

 املبحث األول
 تصور لإليرادات والنفقات العامة

بد قبل وضع تصور للموازنة   املوازنة، ولذلك فاليبمتثل اإليرادات والنفقات العامة جان
 .العامة من دراسة هذين اجلانبني، ومعرفة مكوناما وطريقة تقسيم كل منهما

 :ويأيت هذا املبحث لدراسة اإليرادات والنفقات العامة يف مطلبني
 .اإليرادات العامة: املطلب األول
 .النفقات العامة: املطلب الثاين



 

 

  



 

 ٣٤٩

 املطلب األول 
 اإليرادات العامة

أن اإليرادات العامة هي مصدر متويل النفقات العامة ومن مث متكني الدولة من القيام 
يرادات باا دون أن يكون هلا إجبوظائفها، فال ميكن أن تكون هناك دولة متارس وظائفها ووا

 . متكنها من ذلك
 وعهد اخللفاء الراشدين كانت هلا إيراداا  والدولة اإلسالمية األوىل يف عهد الرسول

  )٤( .العامة املتمثلة يف الزكاة، واجلزية، واخلراج، والعشور، والقروض، والتربعات
  )٥( .ن الفقهاء حبثوا إمكانية فرض الضرائب عند وجود احلاجة إليهاإكذلك ف

 .فيما يلي دراسة لوجوه اإليرادات اليت ميكن األخذ ا يف االقتصاد اإلسالمي املعاصرو
 : الزكاة-١

صف فريضة وتتميز الزكاة بكوا شعرية من شعائر اإلسالم، وركناً من أركانه، وهي ذا ال
 .دائمة، ال تسقط عن مسلم اكتملت عنده شروط وجوا

 )٦(. المية أن الدولة هي اليت تتوىل جباية الزكاة وإنفاقهالقد كان الغالب يف صدر الدولة اإلس
  فتتوىل)٧(وهذا ما ينبغي للدولة اإلسالمية املعاصرة أن تأخذ به، 



 

 ٣٥٠

وقد . جباية الزكاة وتقيم لذلك إدارة خاصة، وتضع جلبايتها نظاما مستمداً من األحكام الشرعية
تعضد جعل الزكاة من شئون الدولة ومهماا ذكر بعض العلماء املعاصرين جلة من املربرات اليت 

  )٨(: منها
ن من األفراد من تقل عنده خشية اهللا، فيتهاون يف إخراج زكاته أو ال خيرجها، فال ضمان إ -١

 .للفقري إذا ترك حقه ملثل هذا
 .ن يف أخذ الفقري حقه من الدولة حفظا لكرامته، وصيانة ملاء وجهه أن يراق بالسؤالإ -٢
ك هذا األمر لألفراد يترتب عليه عدم تنظيم توزيع الزكاة، فقد يتنبه لفقري وال يتنبه ن ترإ -٣

 .آلخر
ن هناك من اجلهات اليت تصرف فيها الزكاة ما ال يقدرها األفراد وإمنا يقدرها أهل الشورى إ -٤

 . األمر، وذلك مثل املؤلفة قلوم، ومصرف سبيل اهللامع ويل
حد وجوه اإليرادات العامة اليت ينبغي أن يكون هلا وجود يف أومن هذا يتبني أن الزكاة 

 .املوازنة العامة للدولة اإلسالمية، حيث تتوىل الدولة تقديرها وجبايتها وتوزيعها على أصحاا
 : اجلزية-٢

 : اجلزية مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقوله سبحانه وتعاىل  
                         

                       
      . )٩(  

 إذا أمر أمرياً على كان رسول اهللا  : رضي اهللا عنه قالأما السنة فما جاء عن بريدة 
 جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني خرياً مث



 

 ٣٥١

وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث .... اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا: قال
مجع املسلمون على جواز أذلك فقد  ك)١٠(.  فإن هم أبوا فسلهم اجلزية: (خصال، وجاء فيها

  )١١(. أخذ اجلزية
 ظهر  مث ملالقد كانت اجلزية أحد أوجه اإليرادات يف صدر الدولة اإلسالمية وما بعده،

ت تؤخذ من أهل عادالضعف يف األمة اإلسالمية، وتغلب عليها أعداؤها، ضاعت اجلزية، فما 
 .الذمة يف عصرنا

لدفاع عن دار اعن أهل الذمة يف هذا العصر باشتراكهم إن هناك من يرى أن اجلزية سقطت 
ل الدفاع فقد قاموا أعمااإلسالم، حيث إن اجلزية بدل عن احلماية، فإذا شارك الذميون يف 

 كذلك استشهد أصحاب هذا الرأي ببعض )١٢(. باألصل الذي من أجله وجبت عليهم اجلزية
ة على وضع اجلزية عمن اشترك يف نصرة العهود اليت حصلت يف عهد عمر رضي اهللا عنه الدال

 يف عهد عمر )١٣(لعهود ما رواه الطربي أنه ملا مت فتح الباب ااملسلمني ضد عدوهم، ومن هذه 
رضي ا هللا عنه طلب ملكها من قائد املسلمني سراقة بن عمرو أن يضع عنه وعمن معه اجلزية 

قد قبلت ذلك فيمن كان : العلى أن يقوموا بالنصرة هلم ضد عدوهم، فقبل ذلك سراقة وق
وكتب هلم كتابا بذلك، . دام عليه، والبد من اجلزاء ممن يقيم وال ينهض  على هذا ماكمع

د كتب كتابا ألهل فرق ومنها أن عتبة بن )١٤(. وكتب سراقة بذلك إىل عمر فأجازه وحسنه
ؤمنني أهل خلطاب أمري املا  بنهذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر: (أذربيجان جاء فيه

فلهم األمان على أنفسهم وأمواهلم ومللهم وشرائعهم على أن يؤدوا اجلزية على قدر ... أذربيجان
  )١٥(...).  جزاء تلك السنة عنهومن حشر منهم يف سنة وضع... طاقتهم،

وهناك من يرى أنه ميكن تطبيق اجلزية يف عصرنا احلاضر، وذلك بأن يؤخذ أهل الذمة ما 
املأخوذة من املسلم، وذلك بناء على ما فعله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، حيث يعادل الزكاة 

 أبو عبيد وابن زجنويه عن زرعة بن روى فقد )١٦(. أخذ من نصارى بين تغلب ضعف الصدقة
  أنه- أو النعمان بن زرعة التغليب-النعمان



 

 ٣٥٢

أن يأخذ منهم اجلزية سأل عمر رضي اهللا عنه وكلمه يف نصارى بين تغلب، وكان عمر قد هم 
يا أمري املؤمنني، إن بين تغلب قوم عرب يأنفون من اجلزية، : فتفرقوا يف البالد فقال النعمان لعمر

وليست هلم أموال، إمنا هم أصحاب حروث ومواش، وهلم نكاية يف العدو، فال تعن عدوك 
  )١٧(. فصاحلهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة: قال. عليك م

ء هذا الرأي يف مشروع الزكاة الذي قدم لس النواب املصري، فقد جاء يف تفسري وقد جا
املادة الثامنة منه أن الزكاة تؤخذ من املسلم وغري املسلم بناء على أن الذميني كانت تؤخذ منهم 

  )١٨(. جزية يف املاضي، وأن الظروف احلالية ال تسمح بفرضها
 الزما، وإمنا كان فعل عمر مع بين تغلب من قبيل نه ليس أمراإ: أما التضعيف فقد قيل

  )١٩(. السياسة الشرعية، ومقتضيات املصلحة العامة للدين والدولة
وهذا الرأي هو ما ميكن األخذ به يف عصرنا احلاضر، فإن اجلزية مشروعة ولكن نظراً 

زية ذا االسم ن فرض اجلأللضعف الدولة اإلسالمية، وتفرقها، وتسلط أعدائها عليها، ونظراً 
 لذا فإنه ميكن لويل ؛رمبا تسبب يف حدوث مفاسد وفنت، ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل

األمر املسلم أن يفرض على أهل الذمة ما يعادل الزكاة الواجبة على املسلمني استنادا إىل ما فعله 
 ألن اجلزية ليست ؛ تغلب، أما التضعيف الذي فعله عمر فليس شرطاًينعمر رضي اهللا عنه مع ب

وقد ذكر ابن   )٢٠( .مقدرة حمدودة، بل ترجع يف تقديرها إىل رأي اإلمام، كما قد سبق بيانه
 قوة وشوكة، حلقوا بالروم، وخيف يإن بين تغلب كانوا ذو: (قدامة ما يؤيد هذا حيث قال

متنعوا من أداء منهم الضرر إن مل يصاحلوا، ومل يوجد هذا يف غريهم، فإن وجد هذا يف غريهم فا
اجلزية، وخيف الضرر بترك مصاحلتهم، فرأى اإلمام مصاحلتهم على أداء اجلزية باسم الصدقة 

 وقد اشترط أن )٢١(). جاز ذلك إذا كان املأخوذ منهم بقدر ما جيب عليهم من اجلزية أو زيادة
ن اجلزية مث يكون املأخوذ منهم بقدر ما جيب عليهم من اجلزية أو زيادة ألم كانوا يدفعو

 .صوحلوا على أدائها باسم الصدقة



 

 ٣٥٣

: الواقإن امتنع قوم من أداء اجلزية باسم اجلزية، و(كذلك فقد ذكر الشريازي من الشافعية أنه 
  )٢٢(). نؤدي باسم الصدقة، ورأى اإلمام أن يأخذ باسم الصدقة جاز

 موازنة الدولة وبذلك يتبني أن اجلزية ميكن أن تكون أحد وجوه اإليرادات العامة يف
 .املعاصرة

 : اخلراج-٣
سبق معرفة أن اخلراج وجد يف صدر الدولة اإلسالمية باجتهاد من عمر بن اخلطاب رضي 
اهللا عنه بعد كثرة الفتوح واتساع الدولة، فقد ترك عمر رضي اهللا عنه األراضي اليت فتحت عنوة 

جيىب طيلة عهود الدولة اإلسالمية، وقد كان اخلراج . يف أيدي أهلها مقابل خراج معلوم يؤدونه
  .ويشكل موردا أساسيا لتمويل نفقاا

وقف جباية اخلراج وعدم تطبيقه هل ميكن أن يكون اخلراج موردا من موارد ت واآلن بعد 
 .الدولة اإلسالمية مرة أخرى؟

ياة يرى البعض أنه بعد اندثار غالبية الدواوين والسجالت اليت متيز األراضي املقطعة واحمل
واملقرة من أرض العنوة وأرض الصلح فإنه مبكن األخذ باألعم األغلب ملا هو معروف بأنه فتح 

 أو أسلم أهله عليه فيفرض اخلراج على ما غلب عليه أنه فتح عنوة، أما األراضي اليت يف ةعنو
  )٢٣(. ندونيسيا فهي أراض عشرية ال خراج عليهاإشبه جزيرة العرب واليمن و

 أن ما جاء يف القانون العراقي والعريب من أحكام يف ضريبة األراضي الزراعية وهنا من يرى
  )٢٤(. مياثل أحكام اخلراج يف الفقه اإلسالمي

أما البعض اآلخر فريى إمكانية إخضاع كافة األراضي الزراعية اإلسالمية املعاصرة للخراج، 
ليها، ومستند هذا الرأي عاخلراج وذلك بناء على أن متلك األرض متلكا فرديا ال مينع من فرض 

أن أرض اخلراج، وهي اليت دخلت اإلسالم عنوة، وأرض اخلراج الصلحي ال يوجد ما ينفي قيام 
 اخلراج عليها اآلن، كذلك فإن األراضي اليت



 

 ٣٥٤

مل يعرف على وجه التحقيق أا دخلت اإلسالم طواعية عامرة، وإمنا ميكن أا دخلت اإلسالم 
 أما )٢٥(. ن فرض اخلراج عليها طبقا لرأي بعض الفقهاء، ولو أحياها مسلمونمواتا ال مانع م

أراضي غري املسلمني اآلن فهي إما كانت مواتاً ففيها اخلراج، أو كانت من األصل هلم فكان 
عليها اخلراج وما زال عليها، وإما أم اشتروها من مسلم، فإن كانت األرض خراجية يف أصلها 

ا وال يسقط، وإن كانت يف أصلها عشرية فإن بعض العلماء قال بفرض اخلراج فاخلراج يسري معه
 ، وال )٢٧( أو مع العشر كما هو أحد قويل الشافعي )٢٦(. عليها سواء مبفرده كما قال أبو حنيفة

 بعد ذلك سوى األراضي العشرية اليت ميتلكها املسلمون، واليت دخلت اإلسالم طواعية ىيبق
لك، فهذه األراضي مل يقل أحد من العلماء بفرض اخلراج عليها إال أنه يف عامرة، وظلت على ذ

ضوء الظروف املعاصرة واحتياج العامل اإلسالمي إىل متويل إلجناز استثماراته، ويف ضوء وقوع 
تلك األراضي حتت وطأة نظام ضرييب ثقيل عليها اآلن فإنه يف ضوء تلك الظروف ميكن القول 

  )٢٨(. لخراجبإخضاعها هي األخرى ل
والذي يبدو أن هذا القول فيه توسع يف فرض اخلراج حيث إنه يعمم على سائر األراضي 
الزراعية اإلسالمية مبا فيها األراضي العشرية اليت ثبت إسالم أهلها عليها، مربراً هذا بوقوعها 

مكانية فرض حتت وطأة نظام ضرييب ثقيل، أو حاجة الدولة إىل متويل استثماراا، وهذا يعين إ
 ألن طبيعة اخلراج أنه حق للدولة، وهو فريضة دورية ال يرتبط ؛خراج دائم على تلك األراضي

يف أخذه حباجة الدولة أو عدم وجود مال لديها يسد نفقاا، بل هو إيراد أصلي للدولة احلق يف 
عصرنا احلاضر جبايته وأخذه باعتباره حقا لعموم املسلمني، ولذلك فإن القول بفرض اخلراج يف 

على األراضي العشرية حبجة وقوعها حتت نظام ضرييب ثقيل أو حبجة حاجة الدولة إىل متويل قول 
بعيد، كما أن فيه تعميما ملا هو جائز استثناء، فإن فرض الضرائب على األراضي العشرية ال جيوز 

ض الضرائب إال استثناء عند حاجة الدولة وبشروط حمددة، كما سبق تقريره يف مسألة فر
  )٢٩(. والشروط الواجب توافرها جلواز ذلك

يبقى بعد ذلك األراضي األخرى اليت كان اخلراج مفروضا عليها فيما سبق مث توقف أخذه، 
 هل جيوز فرض اخلراج عليها حاليا؟



 

 ٣٥٥

إن هناك صعوبة تواجهنا يف حتديد تلك األراضي حتديداً دقيقاً نظرا لبعد العهد وطول املدة، 
 مما يزيد هذه الصعوبة أن بعضا من هذه األراضي قد آل لبيت املال، وقد تصرف فيه كما أنه

بيت املال فتم بيعه لألفراد، فلم تعد تلك األراضي املباعة خراجية، فقد ذكر ابن جنيم من احلنفية 
نقال عن ابن اهلمام يف أرض مصر أن اخلراج قد ارتفع عنها، وان املأخوذ منها إمنا هو أجرة، 

ارت األراضي مبرتلة دور السكن لعدم من جيب عليه اخلراج، فإذا اشتراها إنسان من اإلمام فص
 ألن اإلمام قد أخذ البدل ؛بشرطه شراء صحيحا ملكها وال خراج عليه، فال جيب عليه اخلراج

  )٣٠(. للمسلمني
 األفراد يف وبناء على هذا فإن مسألة إعادة فرض اخلراج على األراضي الزراعية اليت يف أيدي

 على جومع ذلك فهناك فيما يبدو جمال لفرض اخلرا. لة فيها حرج شرعيأعصرنا احلاضر مس
األراضي املوات اليت ال تدخل حتت ملك األفراد والواقعة يف نطاق األراضي اليت فتحت عنوة أو 

ن فتحت بصلح على أا للمسلمني، فيمكن للحاكم املسلم العادل أن يدفع تلك األراضي مل
يزرعها مقابل خراج معلوم لبيت مال املسلمني، ويف هذا إضافة إىل إجياد مورد مايل للدولة تنمية 

 .لكثري من األراضي الصاحلة للزراعة يف البالد اإلسالمية بتركها لألفراد يعملون فيها
 : العشور-٤

ت املارة فرضت العشور يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على التجارا
بالبالد اإلسالمية، وقد تبني فيما سبق أن ما كان يؤخذ من املسلم إمنا هو زكاة ماله كما ذكر 

 ولذلك فقد وجهوا األحاديث واآلثار اليت جاءت يف ذم املكس )٣١(ذلك احلنفية وأبو عبيد، 
يث قول والتعشري بأا حممولة على أخذ املال ظلما كما كان يف اجلاهلية، ومن هذه األحاد

 -  أحد رواة احلديث- قال يزيد بن هارون)٣٢( .ال يدخل اجلنة صاحب مكس : الرسول 
  أن الرسول - أيب أمه-ومنها ما جاء عن حرب بن عبيد اهللا الثقفي عن جده. يعين العشار

  )٣٣( . ليس على املسلمني عشور، إمنا العشور على اليهود والنصارى : قال 



 

 ٣٥٦

 أن ساق أحاديث ذم املكس والتعشري أن وجود تلك األحاديث أن  ذكر أبو عبيد بعد
التعشري كان له أصل يف اجلاهلية، أما إذا كان العاشر يأخذ الزكاة من املسلمني فليس بداخل يف 

  )٣٤(. هذه األحاديث
وعلى هذا فإن املسلم ليس عليه يف التجارة غري زكاة ماله، واآلثار اليت جاءت بأخذ ربع 

 جتارة املسلم حممولة على الزكاة، ومن مث فإن ما يؤخذ من املسلم يشترط له توفر العشر من
شروط الزكاة من بلوغ النصاب، وحوالن احلول، وحنو ذلك، كما أنه يصرف يف مصارف 

  )٣٥( .الزكاة
 )٣٦(. جارامتأما ما يؤخذ من أهل الذمة على جتارم فقد ذكر احلنفية أنه ألجل محاية الدولة ل

فاقهم اليت آذكر املالكية أن ذلك ألن أهل الذمة إمنا عوهدوا على التجارة وتنمية أمواهلم يف و
فاق املسلمني كان عليهم يف ذلك آاستوطنوها، فإذا طلبوا تنمية أمواهلم بالتجارة إىل غري ذلك من 

 اهللا عنه إمنا هو  أما أبو عبيد فقد ذكر أن ما فرضه عمر رضي)٣٧(. حق غري اجلزية اليت صوحلوا عليها
  )٣٨(. عن صلح صاحلهم عليه غري اجلزية واخلراج

والذي يظهر يل أن توجيه املالكية هو األقرب، أما ما ذكره احلنفية من أن العشور على أهل 
الذمة من أجل احلماية فريد عليه بأن احلماية ثابتة ألهل الذمة مبوجب عقد الذمة، ودفعهم 

بيد بأن هذا كان عن صلح صاحلهم عليه فقد سبق مناقشته وبيان ما أما ما ذكره أبو ع. للجزية
  )٣٩(. يرد عليه

وقد تبني فيما سبق أن الظاهر يف عشور أهل الذمة أن تقديرها متروك لويل األمر يعمل فيها 
  )٤٠(. مبا حيقق املصلحة

د تبني أن ق و)٤١(. أما ما يؤخذ من أهل احلرب فهو معاملة باملثل كما ذكر احلنفية وأبو عبيد
  )٤٢(. األوىل فيها أن يكون تقديرها لويل األمر

 .والسؤال هل ميكن أن تكون العشور يف العصر احلاضر إيرادا من إيرادات الدولة اإلسالمية



 

 ٣٥٧

إن الذي جيري تطبيقه اآلن بالنسبة للتجارة الدولية هو أخذ ما يسمى بالضرائب اجلمركية، 
ا ملا يتحقق من حصيلة مالية للدولة من خالل هذه الضرائب، أو واليت تفرض إما بغرض مايل نظر

يكون فرضها بقصد حتقيق بعض املصاحل االقتصادية، فهل تتفق هذه الضرائب مع فريضة العشور 
 .اإلسالمية؟

أما جتارة املسلم فقد تبني أن الواجب فيها الزكاة فقط، وأما أخذ ضرائب مجركية عليها 
 وبذلك فإن جتارة )٤٣(ائف املالية اليت ال جتوز إال بشروط معينة، فهذا حكمه حكم فرض الوظ

املسلم املتنقلة يف البالد اإلسالمية ليس عليها سوى الزكاة، ويستوي يف ذلك أن تكون تلك 
وذلك يف ظل جتزئة العامل (التجارة متنقلة داخل الدولة اإلسالمية أو بني دولتني إسالميتني 

أما إذا كانت جتارة املسلم من خارج الدول اإلسالمية ).  كما هو واقعاإلسالمي إىل دول متفرقة
فقد ذكر البعض أنه ميكن فرض ضرائب مجركية عليها إذا وجدت مصلحة شرعية عامة للدولة 
اإلسالمية، مثل محاية الصناعات الوطنية الناشئة أو محاية أمن الدولة بقيام الصناعات األساسية 

  )٤٥(.  أو زيادة اإلقبال على السلع اإلسالمية)٤٤(طاعها من اخلارج، اليت قد تتعرض خلطر انق
والذي يظهر يل أن جتارة املسلم اليت ميلكها ال جيوز فرض ضرائب مجركية علمها بغض 

 أما القول بأن )٤٦(. النظر عن مصدر السلع اليت يتاجر فيها؛ ألن هذا من قبيل املكس احملرم
 بالنسبة للسلع اليت يكون مصدرها دوالً غري إسالمية، فيمكن أن املصلحة الشرعية قد جتيز هذا

ن املصاحل الشرعية املذكورة ميكن حتقيقها بوسائل وطرق أخرى، فلم تتعني الضرائب أيرد عليه ب
اجلمركية سبيال وحيدا لتحقيقها، فيمكن للدولة أن حتدد كمية السلع املستوردة من الدول غري 

كن للدولة منع االسترياد من هذه الدول مينافستها للسلع اإلسالمية، بل اإلسالمية مبا يقلل من م
مىت توفرت هذه السلع داخل الدولة اإلسالمية، واكتفت بإنتاجها منها، وإن كانت أقل جودة أو 

 ألن مصلحة األمة يف اكتفائها، وقيامها حباجاا مقدمة على زيادة اجلودة ؛أغـلى مثناً إىل حد ما
 .كما أنه ميكن االستغناء عن بعض السلع الكمالية األجنبية دون ضرر أو مشقة. نأو رخص الثم



 

 ٣٥٨

، ويتوىل تسويق )ختص غري مسلمني(أما إذا كان املسلم وكيالً لشركة أو مؤسسة أجنبية 
منتجاا لصاحلها، فإن تلك السلع ميكن أن تفرض عليها ضريبة مجركية مثل ما كان يفرض من 

 . ويترك مقدار هذه الضريبة الجتهاد احلاكمعشور على أهل احلرب،
أما أهل الذمة فيمكن أن يعاملوا يف الدولة اإلسالمية اليت هم فيها معاملة املسلمني فال 

 وذلك ألن جتارم يؤخذ منها ما يعادل الزكاة املأخوذة من ؛تفرض عليهم ضرائب مجركية
 وجتنبا ملا قد يثريه األخذ منهم من )٤٧(املسلم كما قد سبق يف بيان كيفية فرض اجلزية عليهم 

أما إن دخلوا بتجارم إىل دولة . حساسيات خاصة يف هذا العصر الذي ضعف فيه املسلمون
إسالمية أخرى، فإنه ميكن هلذه الدولة أن تفرض عليهم ضريبة مجركية تشبه العشور الين كانت 

فيما إذا كانت أموال التجارة وهذا كله . تؤخذ من أهل الذمة، ويترك حتديدها لويل األمر
 ، أما إذا كانوا وكالء عن شركات، أو مؤسسات أجنبية، فإنه تفرض على هذه )٤٨(ختصهم 

 .التجارة ضريبة مجركية على حنو ما سبق ذكره بالنسبة للمسلم
أما األجانب وهم الذين ليسوا مسلمني وليسوا أهل ذمة فيمكن أن يفرض على جتارم اليت 

البالد اإلسالمية ضريبة مجركية على حنو العشور اليت كانت مطبقة يف الدولة يدخلون ا 
ك مقدار هذه الضريبة الجتهاد احلاكم املسلم الذي ينبغي عليه أن راإلسالمية، واألوىل أن يت

يراعي يف ذلك مصلحة املسلمني عند حتديد ذلك املقدار، كما فعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
، فقد كان يأخذ من احلنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر محلها عنه مع جتار النبط

نِطْإىل املدينة، ويأخذ من القفعمر رضي اهللا عنه راعى عند فرض الضريبة على جتار )٤٩(. ة العشري 
النبط مصلحة املسلمني، فكان خيفف عن النبط يف احلنطة والزيت ليكثر محلها إىل املدينة فترخص 

  )٥٠(. ا معظم القوت، أما القطنية فإن غالءها ال يكاد يضر بالناس كثري ضرر أل؛بذلك



 

 ٣٥٩

 : عوائد املشروعات العامة-٥
تبني فيما سبق أن الدولة قد تباشر بعض املشروعات العامة يف جمال الثروات الطبيعية مثل 

يت ال يقدم عليها استخراج البترول واملعادن واالستفادة من الغابات، كما تتوىل املشروعات ال
متثل إيرادا من . حوهذه املشروعات هلا عوائد وأربا. األفراد مع أمهيتها وضرورا للمجتمع

 .إيرادات الدولة، وقد تشكل هذه العوائد نسبة كبرية من إمجايل ميزانية الدولة
واستناداً إىل ما كان يف صدر الدولة اإلسالمية من وجود أصول ثابتة تدر إيرادات غري 

 خيرب فإنه ميكن القول أن إقامة مثل هذه يضريبية للخزانة العامة مثل أراضي اخلراج وأراض
األصول، وتكوين ملكية عامة ذات مورد دائم للخزانة العامة ميكن تعميمه ليشمل أنواعا أخرى 

مع . من االستثمارات مبا يف ذلك االستثمارات النقدية، وال يقتصر على األراضي الزراعية
مراعاة أنه ليس من مصادر تكوين تلك األصول املصادرة الكلية أو اجلزئية للملكية وجوب 

اخلاصة أو فرض ضرائب على الناس، وإمنا ميكن للدولة أن تستغل بعض إيراداا مثل اجلزية أو 
  )٥١(. العشور، كما ميكنها االقتراض من القطاع اخلاص إلقامة تلك األصول

دوريا غري ضرييب لإليراد العام تتمكن من خالله من متويل وبذلك تضمن الدولة مصدراً 
نفقاا، على أن يراعى يف ذلك أن ال تتوسع الدولة يف ذلك توسعا يضر باألفراد يف نشاطهم 
واستثمارام، وان تقوم الدولة بدراسة دقيقة جلدوى تلك املشروعات قبل إقامتها لضمان توجيه 

 .تخذ من األساليب اإلدارية ما حيقق كفاءة تلك املشروعاتاملال العام توجيها سليما، وأن ت
 : الرسوم-٦

الدولة اإلسالمية يف العصر احلاضر تقع عليها مسئوليات كبرية جتاه أفرادها، وقد ال يكون 
وهناك كثري من . لديها من املوارد املالية ما ميكنها من تغطية نفقات القيام بتلك املسئوليات

 ن تقدمها الدولة، وتلتزم ااخلدمات اليت ميكن أ



 

 ٣٦٠

 إذ إن فيها إىل جانب النفع العام ؛لوجود مصلحة يف قيام الدولة ا، ميكن حتديد املستفيد منها
الصحة والتعليم والربيد واهلاتف، فهذه اخلدمات وأمثاهلا : نفعاً خاصاً، ومن أمثلة هذه اخلدمات

 ، ومتثل هذه الرسوم إيراداً من إيرادات )٥٢(ميكن للدولة أن تفرض على املستفيد منها رمساً 
ومع ذلك فإنه إن كان لدى الدولة من اإليرادات ما ميكنها من تقدمي هذه اخلدمات بال . الدولة

ويالحظ أن هناك بعض اخلدمات الضرورية مثل الصحة والتعليم إذا فرضت . مقابل لزمها ذلك
  )٥٣(. ما يكفيهم لإلنفاق على تلك اخلدماتالدولة عليها رسوماً فإن الفقراء يعطون من الزكاة 

هذه مجلة اإليرادات العامة اليت ميكن أن تكون يف موازنة الدولة اإلسالمية املعاصرة، وميكن 
أن يكون إىل جانب هذه اإليرادات إيرادات أخرى مثل حصيلة بيع الدولة ملمتلكاا، وكذلك 

ت، واليت تزداد يف ظل الدولة اإلسالمية نظراً التربعات اليت ميكن أن يقدمها األفراد واملؤسسا
 وإىل جانب هذا فإنه ميكن للدولة أن تلجأ )٥٤(. الزدياد التالحم والتعاضد بني الشعب والدولة

 .لإليرادات االستثنائية مثل الضرائب والقروض عند توفر شروطها
ن تبوب اإليرادات أما من حيث تقسيم اإليرادات فقد جرت العادة يف التطبيقات املعاصرة أ

 توفقا ملصادرها بطريقة واضحة وخمتصرة، حيث ميثل كل إيراد تقسيما معينا يدخل حتته تقسيما
 .فرعية متثل تفصيالت ذلك اإليراد



 

 ٣٦١

 املطلب الثاين
 النفقات العامة

  
لقد ذكر فيما سبق أن نفقات الدولة اإلسالمية ميكن تقسيمها إىل قسمني، ميثل األول منهما 

 تفصيلية، ةت خمصصة املصارف، وهي تلك النفقات اليت حتددت يف النظام اإلسالمي بصورالنفقا
وميثل الثاين النفقات غري خمصصة املصارف، وهي اليت تركت الجتهاد ويل األمر مبشورة أهل احلل 

  )٥٥(. والعقد، حيث يتم توجيهها وختصيصها على النحو الذي حيقق املصلحة لألمة اإلسالمية
ز مثال للنفقات خمصصة املصارف هو الزكاة، فالزكاة كما هو معلوم حتددت إن أبر

  : مصارفها بنص اآلية القرآنية يف قوله تعاىل            
                            

   ....... وميكن تقسيم نفقات الزكاة وظيفيا إىل نفقات اجتماعية وإدارية، )٥٦(.  اآلية 
ونفقات عقائدية، فالنفقات االجتماعية واإلدارية يدخل حتتها مصرف الفقراء، واملساكني 

السبيل، أما النفقات العقائدية فيدخل والعاملني على الزكاة، ومصرف الرقاب، والغارمني، وابن 
 .حتتها مصرف سبيل اهللا، واملؤلفة قلوم

وهذا التقسيم مستفاد من أن للزكاة مقصودين، أحدمها سد خلة املسلمني، والثاين معونة 
 فاملقصود األول حتققه النفقات االجتماعية، واملقصود الثاين حتققه النفقات )٥٧(. اإلسالم وتقويته

ومن جهة أخرى فإنه ميكن تقسيم نفقات الزكاة نوعيا إىل نفقات عينية، ونفقات . ةالعقائدي
 .نقدية باعتبار أن الزكاة جتمع بني كل من الطبيعتني



 

 ٣٦٢

وميكن أن يفصل التقسيم الوظيفي ليبني ما . ويكون التقسيمان السابقان جنبا إىل جنب
 .يدخل حتت كل وظيفة من مصارف

 يساعد على التمييز بني تلك النفقات اليت توزع على مصارفها ومن فوائد هذا التقسيم أن
حمليا، أي يف داخل اإلقليم، والنفقات اليت يكون من األوىل تركها للحاكم يتوىل توجيهها يف 
مصارفها، فالنفقات االجتماعية يترك إنفاقها حمليا يف اإلقليم الذي أخذت منه الزكاة، أما 

 . األمر صرفهاحصتها من زكاة كل إقليم ليتوىل ويلّالنفقات العقائدية فهذه تؤخذ 
  :ويبني اجلدول التايل صورة التقسيم السابق

  نقدية  عينية    
نفقات اجتماعية 

  وإدارية
  نيالفقراء واملساك

 العاملون على الزكاة 
 الرقاب

 الغارمون
  ابن السبيل

    

 املؤلفة قلوم  نفقات عقائدية
  سبيل اهللا

    

صصة املصارف فهي متروكة الجتهاد أويل األمر، إال أم مطالبون يف أما النفقات غري خم
إنفاقها مبراعاة حسن توجيهها وختصيصها، وذلك يكون باإلنفاق منها على مصاحل األمة وفق 

  )٥٨(. األولويات الشرعية فيبدأ باألهم فاألهم من مصاحل املسلمني



 

 ٣٦٣

لدولة من التحكم يف مستوى اإلنفاق  ميكن اةن ترتيب اإلنفاق العام وفق أولويات معينإ
وترشيده وختصيصه بكفاءة، وهذا ما توصي به التقارير الدولية، فقد جاء يف تقرير البنك الدويل 

جيب أن حتدد احلكومات أولويات إذا أرادت أن تتحكم يف املستوى اإلمجايل لإلنفاق وأن (أنه 
  )٥٩(). ختصصه بكفاءة

يقترح . األولويات يف االقتصاد اإلسالمي وطريقة ترتيبهايبقى بعد ذلك كيفية حتديد تلك 
البعض أن يتم تقسيم النفقات العامة وفقا للوازم اخلمسة املعروفة، حيث تأيت لوازم حفظ الدين 
يف املرتبة األوىل، وذلك مبا تشمله من تفصيالت، مث تأيت لوازم حفظ النفس، مث لوازم حفظ 

وازم حفظ املال، فيخصص لكل من هذه اللوازم باب من العقل، مث لوازم حفظ النسل، مث ل
أبواب اإلنفاق على الترتيب السابق، ويتم يف الوقت نفسه تقسيم نفقات كل باب إىل مستويات 

 حيث متثل هذه )٦٠( الضروريات مث احلاجيات مث التحسينيات -ثالثة مرتبة على النحو التايل
كل بند وباب كميات معينة من السلع واخلدمات املستويات بنوداً يف داخل كل باب، وخيتص ب

  )٦١(. الالزمة لتلك البنود واألبواب
ومن فوائد هذا التقسيم والترتيب أنه مبراعاته لألولويات الشرعية يف االقتصاد اإلسالمي فإنه 
ا حيقق الربط بني األهداف احلكومية لإلنفاق العام وتقسيمات املوازنة العامة وتبويباا، وهو ذ

  . يساعد يف ترشيد النفقات احلكومية وحسن ختصيصها
وإىل جانب هذا التقسيم فإنه ميكن للدولة اإلسالمية أن تأخذ بأي تقسيم من التقسيمات 

 ونظرا ألن املتبع عادة يف املوازنة هو تقسيمها إداريا فإنه ميكن أن تقسم النفقات إىل ؛املعتادة
ة، وإىل جانب تلك اإلدارات خيصص فصل لالحتياطي فصول متثل اإلدارات احلكومية املختلف

العام للدولة تشمله املستويات املختلفة لإلنفاق، ذلك أن تكوين احتياطي عام للدولة قد يكون 
أمرا ضرورياً، فيجب على الدولة أن تعد من األموال للنوائب ما يكفي لسدها عند حدوثها، وال 

 إذ قد حيصل هجوم مباغت من األعداء ؛ األموال هلاتنتظر الدولة حدوث نلك النوائب، مث تدبر
 يلزم معه توفر األموال بسرعة، أو قد حتصل جائحة أو كارثة يلزم معها توفر األموال إليواء
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يقول . الناس وسد حاجام، ويكون يف انتظار احلصول على األموال ضرر كبري ومشقة شديدة
دت فاستمكن اإلمام من االستظهار باالدخار والذي اقطع به أن احلاجات إذا انس: (اجلويين

. ، ولست أرى ذلك من مسائل التحري اليت تتقابل فيها مسالك الظنونكفحتم عليه أن يفعل ذل
والدليل القاطع على ذلك أن االستظهار باجلنود والعسكر املعقود عند التمكن حتم، وإن بعد 

عدة مل نأمن احلوادث والبوائق، واآلفات  ألن اخلطة إذا خلت عن جندة م؛الكفار وتقاصت الديار
ل اخلوف واالستشعار إىل البيضة واحلوزة ففد عظم آوالطوارق، وإذا ارتبط النظر باألمر الكلي و

اخلطر، وتفاقم الغرر، وصعب موقع تقدير الزلل واخلطل، فإذا كان االستظهار باجلنود حمتوما، 
تفإذا ... ن األموالل على مملكة ال معتضد وال مستند هلا مفال معون على اإلمام االحتفاظ عي

 اجلويين على  مث يرد)٦٢(). بفضالت األموال فإا ترتل من جندة اإلسالم مرتلة السور من الثغور
 أن األموال يف زمام مل تبلغ ما حيتمل نيمن يتعلق بأن اخللفاء مل يستظهروا مبال وذخائر وب

 غالب الظن كان يستظهر بذخائر من األموال، مث يقول االدخار، وأن عثمان رضي اهللا عنه يف
فأما اآلن فقد اتسعت خطة اإلسالم، وهي على االزدياد واحلمد هللا على ممر األيام، : (عن زمانه

  )٦٣(). ه وحكمهمسولكل زمان ر
ومن هذا ميكن القول أنه يف عصرنا احلاضر يلزم الدولة اإلسالمية أن تعد من املال عدا 

هلا من االحتياطي العام ما يفي بسداد احلاجات املتوقعة، وجيوز للدولة أن توظف على فيكون 
األغنياء ما ميكنها من تكوين ذلك االحتياطي الضروري، مع مراعاة أن هذا االحتياطي ال جيوز 

وهذا مبين على أن احلاجة العامة قد تأيت . للدولة أن تنفق منه إال عند توفر شروط فرض الضريبة
أة وال حتتمل األمور عندئذ التأخري، وفرض الوظائف ومجعها يتطلب مدة زمنية ليست قصرية، فج

لذلك فإنه ميكن أن يكون للدولة حد أدىن من االحتياطي . فقد حيصل فساد وضرر من ذلك
أما ما زاد على هذا احلد فإنه يتوقف على . جيب احملافظة عليه ولو بتوظيف الوظائف على األغنياء

 .إيرادات لدى الدولة تفيض عن نفقاا الضروريةوجود 



 

 ٣٦٥

وفيما يلي جدول يبني تقسيم النفقات العامة وتبويبها، مت من خالله وضع املراتب املختلفة 
 :للحاجات يف أبواب رئيسة، ويدخل حتت كل مرتبة منها ما يتعلق ا من اللوازم اخلمسة

 تقسيم النفقات العامة

مستويا
اإلنفاق ت

  

  اإلدارات
  جماالت اإلنفاق

الدفـاع
األمـن  
العـدل  
الصحـة  
التعليـم  
اإلعـالم  
االحتياطي          
اإلمجـايل  
  

                          لوازم حفظ الدين
                          النفسلوازم حفظ 
                          العقللوازم حفظ 
                          النسللوازم حفظ 

الضــــروريات
  

                          املاللوازم حفظ 
                          ـــايلاإلمج  ١

                          لوازم حفظ الدين
                          النفسلوازم حفظ 
                          العقللوازم حفظ 
                          النسللوازم حفظ 

احلــاجــيــات
  

                          املاللوازم حفظ 
                          اإلمجـــايل  ٢

                          لوازم حفظ الدين
                          النفسلوازم حفظ 
                          العقللوازم حفظ 
                          النسللوازم حفظ 

التـحـسـيـنــات
  

                          املاللوازم حفظ 
                          اإلمجـــايل  ٣

                          ٣ + ٢ + ١اموع 



 

 

  



 

 ٣٦٧

 املبحث الثاين
 تصور للموازنة العامة

ت العامة، وتقسيمات كل منهما فإنه ميكن بعد اكتمال صورة كل من اإليرادات والنفقا
 .اآلن وضع تصور شامل للموازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي

لقد تبني من خالل دراسة قواعد املوازنة العامة أن املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي تلتزم 
ل للدولة بقاعدة ختصيص بعض اإليرادات مبصارف حمددة، وأن هذا التخصيص جيعل من األفض

اإلسالمية أن تأخذ مببدأ تعدد املوازنات، حيث تفرد هلذه اإليرادات املخصصة مع وجوه إنفاقها 
 وهلذا فإن هذا التصور يقوم على افتراض وجود موازنتني، إحدامها موازنة )٦٤(. موازنة مستقلة

اسية، ومع هذا فإنه الزكاة، واألخرى موازنة املصاحل العامة، واليت ميكن تسميتها باملوازنة األس
ميكن للدولة أن تتوسع يف مبدأ التعدد لتجعل هناك موازنات مستقلة أخرى لبعض جهات املصاحل 

 واليت جتعل أهل كل )٦٥(وإىل جانب هذا فإن االلتزام بقاعدة التخصيص احمللي يف الزكاة . العامة
 .ازنة منها بإقليم معنيإقليم أحق بزكام يوجب أن يكون للزكاة موازنات فرعية ختتص كل مو

ومن جهة أخرى فإن التصور يقوم على افتراض أن املوازنة تلتزم قاعدة السنوية، وأا تعد 
 إذ ليس هناك ما ؛عن سنة هجرية كاملة، علما أنه ليس هناك مانع من افتراض أي فترة غري هذه

  )٦٦(. مينع من ذلك
 :األساسيةوفيما يلي تفصيل كل من موازنة الزكاة واملوازنة 



 

 ٣٦٨

 : موازنة الزكاة-أوال
تتمثل هذه املوازنة يف موازنة مركزية للزكاة على مستوى الدولة، وموازنات فرعية على 

 .مستوى أقاليم الدولة، حيث ختتص كل موازنة منها بإقليم معني من أقاليم الدولة
 :املوازنة الفرعية للزكاة) أ

 :ليتتضمن هذه املوازنة يف جانب إيراداا ما ي
 : إيرادات زكاة اإلقليم مقسمة إىل فصول على النحو التايل-١

 .زكاة الثروة احليوانية: ١فصل 
 .زكاة الزروع والثمار: ٢فصل 
 .زكاة الذهب والفضة والنقود: ٣فصل 
 .زكاة عروض التجارة: ٤فصل 
 .زكاة املعادن األخرى: ٥فصل 

وهذه الفصول بفروعها . الفصولوميكن تقسيم هذه الفصول إىل فروع متثل تفصيالت تلك 
ميكن أن تزيد أو تنقص تبعا لظروف كل إقليم، وتبعا لآلراء، واملذاهب الفقهية فيما جيب فيه 

 .الزكاة وما ال جيب
 : خمصصات سد العجز-٢

ويقصد بالعجز هنا الفرق املتوقع بني حاجة املصارف يف اإلقليم وإيرادات الزكاة يف ذلك 
 .ر اإليرادات املتوقعة من الزكاة عن حاجة اإلقليم املتوقعةاإلقليم، أي عندما تقص



 

 ٣٦٩

ومتثل خمصصات سد العجز اإليرادات اليت يسد ا ذلك العجز، وهذه اإليرادات ميكن أن 
تكون من مصدرين، أحدمها الزكاة املعجلة، والتربعات، حيث يدرج يف املوازنة ما يتوقع 

اين ما ختصصه املوازنة املركزية للزكاة هلذا اإلقليم احلصول عليه من زكاة معجلة وتربعات، والث
 .لسد العجز فيه، وذلك من خالل فوائض األقاليم األخرى

 :وبذلك فإن خمصصات سد العجز متثل فصال يف إيرادات املوازنة الفرعية يدخل حتته فرعان
 .زكاة معجلة وتربعات: ١فرع 
 .خمصصات من املوازنة املركزية: ٢فرع 

 :لنفقات يف هذه املوازنة فيتضمن ما يليأما جانب ا
 : النفقات االجتماعية واإلدارية-١

ومتثل مصارف الفقراء واملساكني والعاملني على الزكاة ومصرف الرقاب والغارمني وابن 
 :السبيل، وذلك وفق الفصول التالية

 .نيالفقراء واملساك: ١فصل 
 .العاملون على الزكاة: ٢فصل 
 .الرقاب: ٣فصل 
 .الغارمون: ٤فصل 
 .ابن السبيل: ٥فصل 

وميكن تقسيم كل فصل من هذه الفصول إىل فروع متثل ما يدخل حتت الفصل من أقسام، 
ويالحظ أن مقدار ما خيصص لكل فصل من هذه الفصول يرجع إىل نظر احلاكم أو من يفوض 

  )٦٧(. له ذلك، وذلك حسب حاجة كل صنف



 

 ٣٧٠

 : ما يرحل للموازنة املركزية للزكاة-٢
وميثل فائض املوازنة الفرعية، وهو الفرق احلاصل من زيادة إيرادات املوازنة الفرعية عن 
حاجة أهل الزكاة يف ذلك اإلقليم، فهذا يرحل للموازنة املركزية للزكاة، اليت تتوىل بدورها 

» املؤلفة قلوم«و» سبيل اهللا«التصرف فيه على حنو ما سيأيت، كما يشمل خمصصات مصرف 
  )٦٨(. وازنة الفرعيةمن امل

 .الً يف نفقات املوازنة الفرعيةضوذا فإن ما يرحل للموازنة املركزية ميثل ف
  )٦٩(. وهذا منوذج هلذه املوازنة

  املوازنة الفرعية للزكاة
  اتــــالنفق  راداتــــاإلي

  فرع  رقم  فصل  رقم  فرع  رقم  فصل  رقم
زكاة الثروة   1

  احليوانية
1 
2 
3  

الفقراء   1  
  ساكنيوامل

1 
2 
3  

  

زكاة الثروة  2
  الزراعية

1 
2 

العاملون على  2  
  الزكاة

   

زكاة الذهب  3
  والفضة والنقود

  ١  الرقاب 3   1
٢ 

  

زكاة عروض  4
  التجارة

1 
2 

  ١  الغارمون 4  
٢ 

  

 1  زكاة املعادن 5
2 

 1  ابن السبيل 5  
2 

  

 1  العجز 6
 
2 

زكاة معجلة 
 وتربعات

متويل املوازنة 
  املركزية

ل Jيرحما  6
 للموازنة 
  املركزية

1 
 
 
2 

خمصصات 
 مصرف سبيل اهللا

 واملؤلفة قلوم
  فائض املوازنة



 

 ٣٧١

 :املوازنة املركزية للزكاة) ب
وتتضمن هذه املوازنة يف جانب إيراداا ما سوف يتم ترحيله من املوازنات الفرعية، وهو 

فصال ثالثاً ميثل العجز قسمان كما سبق، وميثل كل قسم فصال يف هذه املوازنة، كما تتضمن 
 ..ويتم متويله إما من املوازنة األساسية أو التوظيف أو االقتراض

 .خمصصات مصرف سبيل اهللا واملؤلفة قلوم: ١فصل 
 .فوائض املوازنات الفرعية للزكاة: ٢فصل 
 .زــــالعج: ٣فصل 

 .اداتويقسم الفصالن األوالن إىل فروع متثل األقاليم اليت هي مصادر هذه اإلير
 :أما جانب النفقات فيتضمن أربعة فصول على النحو التايل

 .نفقات املؤلفة قلوم: ١فصل 
 .نفقات سبيل اهللا: ٢فصل 
 .متويل عجوزات األقاليم: ٣فصل 
 .الفائض: ٤فصل 

وميكن تقسيم هذه الفصول إىل فروع متثل تفصيالت كل فصل، أما الفصل الثالث منها 
  )٧٠(. رع إقليماً معيناًفيقسم إىل فروع ميثل كل ف

 .وفيما يلي منوذج للموازنة املركزية للزكاة



 

 ٣٧٢

  املوازنة املركزية للزكاة
  اتــــالنفق  راداتــــاإلي

  فرع  رقم  فصل  رقم  ..إقليم  ..إقليم  ..إقليم  فصل  رقم
خمصصات مصرف   ١

سبيل اهللا واملؤلفة 
  قلوم

نفقات املؤلفة   ١      
  قلوم

١  
٢  
٣  

  

زنات فرائض املوا  ٢
  الفرعية للزكاة

  ١  نفقات سبيل اهللا  ٢      
٢  
٣  

  

متويل عجوزات   ٣
  األقاليم

١  
٢  
٣  

  .إقليم
  .إقليم
  .إقليم

  العجز  ٣
 متويل املوازنة -أ

 األساسية

  التوظيف -ب

   االقتراض-ج

      

      الفائض  ٤

 :ة املوازنة األساسي-ثانياً
هذه املوازنة يف جانب إيراداا كل املوازنة األساسية هي موازنة املصاحل العامة، وتضم 

اإلسالمية، حيث يتم لنظر الدولة اإليرادات اليت مل ختصص لوجوه معينة، بل ترك ختصيصها 
 .ضم يف جانب نفقاا اإلنفاق العام ومصاحل األمةتو. توجيهها ملصاحل املسلمني

الثة مستويات متثل تقسيمها إىل ث.. لقد تبني فيما سبق عند دراسة تصور النفقات العامة أن
 مراتب احلاجات كما ذكرها الشاطيب وهي 



 

 ٣٧٣

الضروريات واحلاجيات والتحسينيات، وتضم كل مرتبة من هذه املراتب ما يدخل حتتها من 
  )٧١(. اللوازم اخلمسة وهي الدين والنفس والعقل والنسل واملال

و النفقات العامة إىل كذلك فقد تبني أيضا أن املاوردي يقسم املستحق على بيت املال، وه
أو إيراد متوقع كاف (ما كان استحقاقه متوقفا على وجود مال يف بيت املال : قسمني، أحدمها

، ويشمل هذا ما كان يلزم لنفقات االرتفاق اليت ال يتضرر عموم الناس بفقدها، والثاين ما )له
فقات الضرورية أو اليت ، ويشمل الن)أو إيراد متوقع(كان استحقاقاته ال يتوقف على وجود مال 

وجبت على بيت املال على وجه البدل مثل أرزاق اجلند وأمثان السالح، فهذا النوع من النفقات 
  )٧٢(. جيوز لويل األمر إذا خاف الفساد أن يقترض له ما يسده، أو يفرض لذلك الوظائف املالية

ع بني تقسيم الشاطيب بسيط التصور اخلاص باملوازنة األساسية فإنه ميكن اجلمتومن أجل 
واملاوردي بأن جتعل القسمة ثنائية، وذلك بأن يلحق بالضروريات يف تقسيم الشاطيب احلاجيات اليت 

 )٧٣(شتد املشقة بتركها، فقد ذكر الفقهاء أن احلاجة ترتل مرتلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ت
 ويؤدي اإلخالل به إىل اإلخالل كما يلحق بالضروريات كل ما كان يف مراعاته مراعاة للضروريات

ومن جهة أخرى فإنه يلحق بالتحسينيات سائر احلاجيات اليت تكون املشقة يف فقدها خفيفة ال . ا
 .يقع معها حرج وعنت كبري

وبناء على ما سبق فإنه ميكن تقسيم النفقات العامة إىل قسمني، نفقات ضرورية، وتشمل 
شتد املشقة بفقدها، وكذلك ما يكون يف مراعاته الضروريات وما يلحق ا من حاجيات ت

مراعاة الضروريات، ونفقات حتسينية وتشمل سائر النفقات الكمالية اليت ليس يف تركها ضرر أو 
 .مشقة ويلحق ا احلاجيات اليت تكون املشقة يف تركها خفيفة

ملوازنة العامة، بل ن النفقات الضرورية ال يتوقف إنفاقها على وجود مال أو إيراد متوقع يف اإ
جتب مع وجود اإليراد أو عدمه، فإن كان لدى الدولة من اإليرادات ما يكفي هذه النفقات وإال 

 جاز هلا أن تقترض أو تفرض ضرائب على



 

 ٣٧٤

أما النفقات التحسينية . القادرين أو تقوم بالسحب من االحتياطي العام هلا لتغطية تلك النفقات
 وجود إيراد يسدها بعد تغطية النفقات الضرورية، أو وجود فهي اليت يتوقف إنفاقها على

 .احتياطي عام كبري لدى الدولة يزيد عن احلد الضروري
، موازنة نيوبناء على هذا التقسيم للنفقات فإن املوازنة ميكن تقسيمها إىل موازنتني فرعيت

 .الضروريات، وموازنة التحسينيات
 :املوازنة الفرعية للضروريات) أ

هذه املوازنة يف جانب اإليرادات العامة مجيع اإليرادات غري خمصصة املصارف، كما وتضم 
االستثنائية تتضمن ما يكون من إيرادات استثنائية لسد عجز هذه املوازنة، وتشمل اإليرادات 

من االحتياطي العام، والقروض العامة والضرائب وكذا ما يكون من تربعات األفراد املسحوب 
أما يف جانب النفقات فتضم سائر النفقات الضرورية للدولة مقسمة إىل بنود . اصةواجلهات اخل

الدين والنفس والعقل والنسل واملال، كما أا من : يميثل كل بند منها أحد اللوازم اخلمسة وه
جهة أخرى مقسمة إىل فصول وفروع متثل اإلدارات احلكومية وما يتبعها من مصاحل، وميثل 

ة املركزية للزكاة فصال من فصول هذه املوازنة، كما ميثل االحتياطي الضروري متويل املوازن
للدولة فصالً آخر، وميثل الفائض فصالً أخر أيضاً، وهذا الفائض ميثل الفرق بني اإليرادات 

 موازنة يوالنفقات بعد تغطية كل النفقات الضرورية، ويرحل للموازنة الفرعية الثانية وه
 .د إيراداً هلاالتحسينيات حيث يع

  .وفيما يلي منوذج للموازنة الفرعية للضروريات



 

 ٣٧٥

 املوازنة الفرعية للضروريات
  النفقات العامة  اإليرادات العامة

  اإلمجايل  البنود  فرع    فصل    اإليراد  فرع    فصل  
١  
٢  
٣  
٤  
  
٥  
  
٦  
  
  
  
٧  

 اخلراج
 عوائد املشروعات العامة

 الرسوم
غري املسلمني  ضريبة

 )اجلزية(
 اجلمركية من الضرائب

 غري املسلمني
  إيرادات أخرى

  ـــــــ
 ايلـــاإلمج

 ــــــ
  زـــالعج

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١  
٢  
٣  
٤  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــ
  

 ــــــ
 املسحوب من االحتياطي

 الوظائف املالية 
 القروض العامة

  التربعات

  ١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
.  
.  
.  
٢٥  
  
٢٦  
  
  

 اجلهاد والدفاع
 الشئون الداخلية

  الصحة 
 التعليم

....... 
....... 

 
  
  

متويل املوازنة املركزية 
 للزكاة

 االحتياطي
 ــــــــ
  ايلــــاإلمج

    املال  النسل  العقل  النفس  الدين    

                   *فائض املوازنة  ٢٧  اإلمجـــــــايل
  ميثل هذا الفائض إيراداً ملوازنة التحسينيات* 



 

 ٣٧٦

 :املوازنة الفرعية للتحسينيات) ب
 جانب اإليرادات فائض املوازنة الفرعية للضروريات، وذلك ألن وتضم هذه املوازنة يف

كذلك تضم هذه . الدولة اإلسالمية لن تقوم بالنفقات التحسينية قبل تغطية نفقاا الضرورية
املوازنة يف جانب إيراداا بعض اإليرادات االستثنائية اليت ميكن من خالهلا متويل نفقات هذه 

يرادات يف املسحوب من االحتياطي العام غري الضروري، فان الدولة إذا املوازنة، وتتمثل هذه اإل
كان لديها احتياطي عام كبري يفوق حاجاا الطارئة املتوقعة جاز هلا األخذ من هذا االحتياطي 
لتغطية نفقات حتسينية بشرط عدم التأثري على االحتياطي الضروري للحاجات الطارئة اهلامة 

يرادات االستثنائية القروض االختيارية اليت ميكن للدولة اللجوء إليها، املتوقعة، كما تضم اإل
وذلك إذا ما كانت تتوقع حصول إيرادات متكنها من سدادها، وتضم إىل جانب ذلك التربعات 

  .اليت تكون من األفراد واملؤسسات اخلاصة
يلحق عموم الناس  أما يف جانب النفقات فتضم هذه املوازنة سائر النفقات العامة اليت ال 

 . النفقات الكمالية اليت تكون من قبيل زيادة التنعم والترفهيضرر يف تركها أو تأجيلها، وه
الدين : وميكن تقسيم النفقات العامة يف هذه املوازنة إىل بنود متثل اللوازم اخلمسة وهي

 اإلدارات والنفس والعقل والنسل واملال، كما تقسم يف الوقت نفسه إىل فصول وفروع متثل
واملصاحل احلكومية للدولة، وميثل الفائض يف هذه املوازنة فصال يف جانب النفقات حيث يوجه 

 .لالحتياطي العام للدولة
 :وفيما يلي منوذج هلذه املوازنة



 

 ٣٧٧

  املوازنة الفرعية للتحسينيات
  النفقــــــات  اإليـــرادات

  اإلمجايل  البنــــــــود  فرع    فصل    اإليرد    
      املال  النسل  العقل  النفس  الدين  

١  
٢  

  

  
 فائض موازنة الضروريات
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  املسحوب من االحتياطي-أ

 غري الضروري
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١  
٢  
٣  
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٥  
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٠  
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      ٢  
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 ٣٧٨

إن هذا التصور للموازنة له فائدة يف عملية ترشيد النفقات العامة وبيان ما هي النفقات اليت ميكن 
ضغطها أو إلغاؤها والنفقات اليت يتعني إنفاقها، كما يضبط التصرفات املالية للدولة ويبني مىت 

ويتطلب بناء املوازنة على هذا النحو جهودا . ولهيكون للدولة إحداث عجز يف املوازنة وكيف مت
وخربات فنية لتحديد النفقات الضرورية والنفقات التحسينية يف كل إدارة أو مصلحة حكومية 
وذلك مبقتضى القواعد الشرعية والعملية، وميكن أن يكون هذا من خالل جلان معينة يف تلك 

ة الذين ميكنهم متييز مراتب النفقات وأمهيتها ت، حيث تضم هذه اللجان أهل العلم واخلربااإلدار
 .النسبية وفق قواعد ومعايري دقيقة



 

 ٣٧٩

 حواشي الفصل الرابع
 .  من هذا البحث٣٩-٣٨انظر ص . ١
وقد أطلق عليه .  م األخذ بنظام شبيه بنظام التخطيط والربجمة١٩٦٨م اقررت فرنسا ع. ٢

 ).فقات العامةاملثالية يف الن(، أو )ترشيد اختيارات امليزانية(
 .١١نظر حممد سعيد فرهود، االجتاهات احلديثة يف امليزانية، مرجع سابق، ص ا

 . من هذا البحث٢٥٩-٢٥٧انظر ص . ٣
 . وما بعدها من هذا البحث٤٥انظر ص . ٤
 . وما بعدها من هذا البحث٢٣٦انظر ص . ٥
 . من هذا البحث٤٦-٤٥انظر ص . ٦
لة يف الزكاة، ويدور حول التفرقة بني األموال الظاهرة هناك خالف فقهي حول مسئولية الدو. ٧

  :  لقول اهللا تعاىل؛والباطنة، أما الظاهرة فال خالف أن لإلمام أخذها واملطالبة ا
              ...   أما األموال )١٠٣التوبة، آية (اآلية ،

 التجارة فقد اختلفوا يف جواز إجبار الوايل على أدائها إليه، فذهب احلنفية الباطنة وعروض
 لظاهر قوله ؛واملالكية واحلنابلة على الصحيح إىل أن لإلمام حق املطالبة بزكاة األموال الباطنة

    :تعاىل    ... اآلية، حيث يعم مجيع األموال، وذهب الشافعية 
 . أنه ليس للوايل احلق يف أخذ زكاة األموال الباطنة، وأن أمرها إىل أصحااإىل

 .٢/١١٩انظر ابن اهلمام، فتح القدير، مرجع سابق، 
 .١/٥٠٣الدردير، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي، مرجع سابق، 

 .٦/١٦٦النووي، اموع، مرجع سابق، 
 .٩٩املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 

 .٣/١٩٢املرداوي، اإلنصاف، مرجع، 
 .٢/٦٤٣ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 

وقد ذهب بعض املعاصرين إىل أنه يتعني يف الوقت احلاضر أن يتوىل ويل األمر مجع الزكاة 
 :من كل األموال الظاهرة والباطنة لسببني



 

 ٣٨٠

 . كل األمواليف أن بعض الناس ترك أداء الزكاة -١
 .أصبحت كلها تقريبا ظاهرة أن األموال -٢

 .٧٧٤ -٢/٧٧٣انظر يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، 
 .٢/٧٥٦يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، . ٨
 .٢٩التوبة، آية . ٩

 . األمراء على البعوثري، كتاب اجلهاد، باب تأم٣/١٣٥٧مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، . ١٠
 .٨/٤٩٦ع سابق، ابن قدامة، املغين، مرج. ١١
اختلف الفقهاء يف سبب فرض اجلزية، فذكر احلنفية أا بدال عن نصرة املؤمنني، وذكر املالكية . ١٢

 . واحلنابلة فقد ذكروا أا بدال عن قتلهم وإقامتهم يف دار اإلسالمةأا بدال عن القتل، أما الشافعي
 .١٠/٧٨انظر السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، 

 .٢٩٧، ٥/٢٩٠ فتح القدير، مرجع سابق، ابن اهلمام،
 .٢/٩٢٣ابن العريب، أحكام القرآن، مرجع سابق، 

 .١٩/٣٩٦الشريازي، املهذب مع اموع، مرجع سابق، 
 .٣/١١٧البهويت، كشاف القناع، مرجع سابق، 

 .الباب مدينة على حبر اخلزر يف بالد الترك. ١٣
 .١/٣٠٣ انظر ياقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق،

 .٢/٥٤٠الطربي، تاريخ األمم وامللوك، مرجع سابق، . ١٤
 .٢/٥٣٩املرجع نفسه . ١٥

جامعة : بغداد(، ٢وانظر عبد الكرمي زيدان، أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، ط 
 .١٥٥، ص ) هـ١٣٩٦بغداد، 

كتبة وهبة، م: القاهرة(، ١يوسف القرضاوي، غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي، ط 
  .٣٥، ص ) هـ١٣١٧

حممد شوقي الفنجري، . ٧٢انظر يوسف إبراهيم، النفقات العامة يف اإلسالم، مرجع سابق، ص . ١٦
 .١٧٦، ص ) هـ١٤٠١شركة عكاظ، : جدة(، ١املذهب االقتصادي يف اإلسالم، ط 

 . وما بعدها١/٩٩يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، 
 .٣٢، مرجع سابق، ص أبو عبيد، األموال. ١٧



 

 ٣٨١

 .١/١٣١ابن زجنويه، األموال، مرجع سابق، 
 .وهذا ما عليه مجهور الفقهاء

 .٨/٥١٣انظر ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
 .٤/٢٥١الشربيين، مغين احملتاج، مرجع سابق، 

 .٥/٣٠٤املرغيناين، اهلداية مع فتح القدير، مرجع سابق، 
 .١٠٢-٦/١٠١ق، ابن رشد، بداية اتهد، مرجع ساب

وهذا القانون . ١٥، ١٤، ص )دار اهلدى، ب ت(إمام واكد، مشروع قانون الزكاة، . ١٨
فسره الشيخ حممد أبو زهرة وآخرون، ويالحظ أن املأخوذ من غري املسلمني إمنا هو زكاة 

 .ن كان يف حقيقته جزيةإمن حيث التسمية واملقدار، و
 .١/١٠٢ابق، يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع س. ١٩
 . من هذا البحث٢٣٣-٢٣١انظر ص . ٢٠
 .٨/٥١٦ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . ٢١
 .١٩/٣٩١الشريازي، املهذب باموع، مرجع سابق، . ٢٢
 .٥٢، ص ) هـ١٤٠٣دار العلم للماليني، : بريوت(، ١عبد القدمي زلوم، األموال يف دولة اخلالفة، ط . ٢٣
 .١٧٦-١٧٥ام الذميني، مرجع سابق، ص عبد الكرمي زيدان، أحك. ٢٤
القول بفرض اخلراج على أي أرض كانت مواتا فأحييت، حىت لو دخل أهلها يف اإلسالم . ٢٥

طواعية، هو قول الشيعة الذين يرون أن األرض امليتة بعمومها هي من األنفال فتكون ملكا 
 .للدولة ولإلمام أن يفرض عليها طسقا أي خراجا

 .٤٦٨، ص ) هـ١٤٠١دار التعارف، : بريوت(لصدر، اقتصادنا، انظر حممد باقر ا
 .٦-٣/٥انظر السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، . ٢٧، ٢٦
 .٣٤٥ -٣٤٣شوقي دنيا، متويل التنمية، مرجع سابق، ص . ٢٨
 . من هذا البحث٢٣٨-٢٣٦انظر ص . ٢٩
 .٥/١١٥ابن جنيم، البحر الرائق شرح كرت الدقائق، مرجع سابق، . ٣٠

 .١٨٣، ٤/١٧٨).  هـ١٣٨٦دار الفكر، (، ٢ ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ط وانظر
 .٢/١٩٩السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، . ٣١

 .٤٧٣أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص 



 

 ٣٨٢

 .، وقال صحيح على شرط مسلم، كتاب الزكاة١/٤٠٤احلاكم، املستدرك، مرجع سابق، . ٣٢
، كتاب اخلراج واإلمارة، باب يف تعشري ٢/١٦٩ع سابق، أبو داود، سنن أيب داود، مرج. ٣٣

 .أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات
 .٣/٤٧٤أمحد بن حنبل، املسند، مرجع سابق، 

 .فيه عطاء بن السائب اختلط وبقية رجاله ثقاتوقال اهليثمي : قال املناوي
 .٢/٥٦١فيض القدير، مرجع سابق، 

 .٤٧٢ -٤٧١أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، . ٣٤
 .٢٧٤أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص . ٣٥

 .٢/١٩٩السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، 
 .٢٣١وانظر عبد اهللا الثمايل، احلرية االقتصادية، مرجع سابق، ص 

 .٢/١٩٩السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، . ٣٦
 .١/٢٦٥مالك، املوطأ مع تنوير احلوالك، مرجع سابق، . ٣٧

 .٢/١٧٨شرح املوطأ، مرجع سابق، الباجي، املنتقى 
 .٤٧٤أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص . ٣٨
 . من هذا البحث٢٣٥انظر ص . ٣٩
 . من هذا البحث٢٣٥انظر ص . ٤٠
 .٢/١٩٩السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، . ٤١

 .٤٧٣أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص 
 . من هذا البحث٢٣٥انظر ص . ٤٢
 .، من هذا البحث٢٣٨-٢٣٧وط فرض الضرائب ص انظر ما سبق عن شر. ٤٣
 .٢٤٦عبد اهللا الثمايل، احلرية االقتصادية، مرجع سابق، ص . ٤٥، ٤٤

 .٤٠٢صالح الدين سلطان، سلطة ويل األمر، مرجع سابق، ص 
 .إال إذا توفرت شروط التوظيف. ٤٦
 . من هذا البحث٣٥٢-٣٥١انظر ص . ٤٧
الكية من أن أهل الذمة إذا طلبوا تنمية أمواهلم بالتجارة إىل وميكن االستئناس هلذا مبا ذكره امل. ٤٨

 .٣٥٦انظر ما سبق، ص . فاقهم اليت استوطنوها كان عليهم يف ذلك حق مايل غري اجلزيةآغري 
 . من هذا البحث٢٣٥سبق خترجيه، ص . ٤٩



 

 ٣٨٣

 .٢/١٧٨انظر الباجي، املنتقى، مرجع سابق، . ٥٠
 .٣١ -٣٠لدولة اإلسالمية، مرجع سابق، ص منذر قحف، اإليرادات العامة ل. ٥١
موضوع الرسوم من املواضيع اليت حتتاج إىل حبث منفصل ملناقشة خمتلف جوانب هذا . ٥٢

هل يكون الرسم مبقدار تكلفة اخلدمة؟ أم . املوضوع واليت منها حتديد كيفية مبلغ الرسم
 جيوز للدولة أن جتعل الرسم أعلى من تلك التكلفة؟

 .٣٢ر قحف، اإليرادات العامة للدولة اإلسالمية، مرجع سابق، ص انظر منذ. ٥٣
 .٤٠املرجع نفسه، ص . ٥٤
 . وما بعدها من هذا البحث٢٤٣انظر ص . ٥٥
 .٦٠سورة التوبة، آية . ٥٦
 .٢٥/٤٠انظر ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، . ٥٧
 . من هذا البحث٢٥٧انظر ص . ٥٨
 .١٣٢ م، مرجع سابق، ١٩٨٨تنمية، تقرير عن التنمية البنك الدويل للتعمري وال. ٥٩
 . ٣٨٨، ص ) هـ١٤٠٩دار حافظ، : جدة(حممد عفر، النظام االقتصادي اإلسالمي وسياساته، . ٦١، ٦٠
 .٢٥١ -٢٥٠اجلويين، غياث األمم، مرجع سابق، . ٦٢
 .٢٥٥ -٢٥١املرجع نفسه، ص . ٦٣
 . من هذا البحث٩١ -٨٨انظر ص . ٦٤
 . من هذا البحث٨٩-٨٨انظر ص . ٦٥
 . من هذا البحث٨٠ -٧٨انظر ص . ٦٦
 . من هذا البحث٢٤٨-٢٤٧انظر ما سبق، يف حبث مسألة استيعاب املصارف ص . ٦٧
سبق بيان أن هذين املصرفني ميثالن ما ميكن أن يطلق عليه النفقات العقائدية، واألوىل يف . ٦٨

رحل للموازنة املركزية، وميكن أن حتدد هذه النفقات أن يتوالها رئيس الدولة، لذلك فإا ت
 .خمصصاا بنسبة معينة من املوازنة الفرعية

األرقام يف النموذج تبني بنود كل من إيرادات الزكاة ومصارفها وال تعين ختصيص إيراد . ٦٩
 .معني ملصرف معني

 .كما مت يف الفصلني األولني من فصول اإليرادات. ٧٠
 .لبحث من هذا ا٣٦٥-٣٦٢انظر ص . ٧١



 

 ٣٨٤

 .١٨٥انظر املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص . ٧٢
 .١٢٥ -١٢٣وانظر ما سبق ذكره يف أسبقية التقدير ص 

 .٨٨، ص ) هـ١٣٩٩دار الكتب العلمية، : بريوت(، ١السيوطي، األشباه والنظائر، ط . ٧٣
ت، مؤسسة بريو(ية، لوانظر حممد صدقي البورنو، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الك

 .١٤٩، ص ) هـ١٤٠٤، ١الرسالة، ط 



 

 

  
  
  
  
  
 
  

 امتةـــاخل



 

 



 

 ٣٨٧

 اخلـــــامتة 
وقد ). املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي(وبعد فإن احلمد هللا الذي يسر يل حبث موضوع 

 :كان من أهم نتائج البحث ما يلي
 اإليرادات العامة مساواة معتمدة بني تقدير( ميكن تعريف املوازنة يف االقتصاد اإلسالمي بأا -١

وهذا التعريف وإن كان فيه ). والنفقات العامة لفترة زمنية معينة ولتحقيق أهداف معينة
شيء من التشابه يف صورته مع تعريف املوازنة يف االقتصاد الوضعي إال أنه خيتلف عنه يف 

العامة، تفصيالته، مثل شكل االعتماد واجلهة املختصة به، وبعض بنود اإليرادات والنفقات 
 .وكذلك حدود األهداف املقصودة

 األهداف الرقابية واإلدارية والتخطيطية للموازنة مطلوبة من حيث املبدأ يف االقتصاد -٢
 .اإلسالمي باعتبار أا حتقق مقاصد شرعية

 مل تكن هناك موازنة عامة شاملة مبفهومها املعاصر يف صدر الدولة اإلسالمية املتمثل يف عصر -٣
 اهللا عنهم، ومع ذلك فقد كانت هناك تطبيقات ي وعصر اخللفاء الراشدين رضالرسول 

جزئية متثل جوانب من فكرة املوازنة العامة، مثل وجود تقدير لبعض اإليرادات العامة 
وليس يف إثبات عدم وجود موازنة عامة يف صدر الدولة . واملتمثل فيما يعرف باخلرص

 إذ إن املوازنة تنظيم فين مثل ؛ اإلسالمي يف ذلك العصراإلسالمية أي انتقاص للنظام املايل
 .سائر التنظيمات اليت تتطور بتطور املعرفة
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 فيما يتعلق بقواعد املوازنة فقد تبني أن السنوية ليست مبدأ جيب االلتزام به، بل إن الفترة -٤ 
ا مب. للدولة اإلسالميةاليت تعد عنها املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي متروكة يف حتديدها 

حيقق املصلحة ويناسب ظروف الدولة، أما مبدأ الوحدة فإن طبيعة النظام املايل اإلسالمي ال 
متنع من األخذ به أو تركه إذا كان هناك مراعاة لتخصيص اإليرادات املخصصة ملصارف 

عل من معينة، إال أنه مع ذلك فإن ختصيص بعض اإليرادات ملصارف معينة مثل الزكاة جي
 .األفضل للدولة أن تأخذ مببدأ عدم الوحدة فتفرد هلذه اإليرادات املخصصة موازنات خاصة

كذلك فان مبدأ العمومية ليس مبدأ الزما يف االقتصاد اإلسالمي، بل جيوز للدولة أن تأخذ 
  .به أو تترك األخذ به مع مراعاة ختصيص اإليرادات املخصصة ملصارفها

 فإن املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي ال تلتزم به، حيث إن  أما مبدأ عدم التخصيص
طبيعة النظام املايل اإلسالمي ختالف هذا املبدأ، فهناك إيرادات خمصصة ملصارف معينة، أو 

أما اإليرادات األخرى غري خمصصة املصارف فإنه . ملناطق وأقاليم معينة وذلك مثل الزكاة
 ملا حيقق مصلحة الدولة ويناسب لتخصيص أو تركها تبعاًميكن األخذ فيها بقاعدة عدم ا

 .ظروفها
دث عنها علماء حتوفيما يتعلق مببدأ التوازن فقد تبني أن حاالت العجز والفائض اليت 

املسلمني أو اليت وقعت يف بعض فترات الدولة اإلسالمية ختتلف عن حاالت العجز والفائض 
 املوازنة العامة املعروفة يقصد به تعمد إحداث الفائض يفاملعروفة يف املوازنة العامة، فالعجز و

فرق بني اإليرادات والنفقات العامة، أما العجز والفائض الذي حتدث عنه علماء املسلمني، 
أو حصل يف بعض فترات الدولة اإلسالمية فهو ميثل فرقا فعلياً بني اإليرادات والنفقات 

وسيأيت بيان حكم تعمد إحداث . س أمراً متعمداًالعامة بعد حتقق اإليرادات والنفقات ولي
 .عجز أو فائض يف املوازنة يف سياسات املوازنة

 تتحقق املصلحة العامة من خالل ترك إعداد املوازنة العامة للسلطة التنفيذية، وهذا جيعل من -٥
 األوىل األخذ بذلك، إال أنه مع هذا فإن لرئيس الدولة اإلسالمية
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 املوازنة ما يكل إعداده لغري تلك السلطة وذلك مبوافقة أهل احلل والعقد أن يستثين من أمور
أما معادلة اإليرادات مع النفقات وتدبري وسائل لتمويل العجز فإن األوىل . وملصلحة راجحة

 .فيه أن يترك ألهل احلل والعقد
فإن املطلوب فيها  يتعلق مبراحل إعداد املوازنة وطرق تقدير اإليرادات والنفقات العامة ما في-٦

األخذ بأفضل التنظيمات واألساليب اليت حتقق للدولة اإلسالمية حسن ختطيط أمورها املالية، 
 .ر النفقات العامةيمع مراعاة األولويات الشرعية يف تقد

 فيما يتعلق بأسبقية التقدير فإن هناك من النفقات العامة ما يقرر له األسبقية يف التقدير، وهي -٧
الضرورية، أو اليت ثبتت على وجه البدل، وهناك من النفقات ما يقرر معه أسبقية النفقات 

تقدير اإليرادات، وهي النفقات اليت ميكن االستغناء عنها، إما مؤقتا أو على الدوام دون 
 .حصول ضرر موع األمة

ة ربوأهل اخل اعتماد املوازنة من حق اإلمام مبشاورة أهل احلل والعقد من أهل العلم الشرعي -٨
والدراية بوجوه املصاحل، ويكون اعتماد املوازنة بالنظر فيها من حيث تضمنها لكل 
اإليرادات والنفقات الواجبة وخلوها من اإليرادات والنفقات غري املشروعة، ومن حيث 

أما موازنة الزكاة ففيما يتعلق باملوازنة املركزية . كوا حمققة ملصاحل األمة على أفضل وجه
ا أيضا تعتمد على النحو السابق، أما املوازنة احمللية للزكاة فيمكن أن يكون اعتمادها من فإ

 .خالل نائب رئيس الدولة وأهل احلل والعقد يف اإلقليم
 ميكن من خالل دراسة األحكام الشرعية تلمس بعض القواعد اليت حتقق كفاءة كل من -٩

 :التحصيل والصرف منها
 .لتعليمات اخلاصة بالتحصيل والصرفضرورة االلتزام با) أ

 .اختيار العمال وتأهيلهم) ب
 .اجتناب ظلم املمول والرفق يف التحصيل) ج
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 .البعد عن الطرق املكلفة) د
 .ضبط اإليرادات والنفقات وتسجيلها) هـ

 .سرعة صرف املستحقات) و
ة على تنفيذ املوازنة،  النظام املايل اإلسالمي يقر كل وسيلة مشروعة تؤدي إىل حتقيق الرقاب-١٠

مثل الرقابة الداخلية، والرقابة املستقلة، والرقابة السابقة والالحقة، وينفرد بوجود الرقابة 
الذاتية القائمة على أساس عقدي وأخالقي، كما يعطي األمة حق مراقبة تنفيذ املوازنة عن 

 .طريق أهل احلل والعقد
 يف رعاية مقصد الشريعة، وهو حتقيق مصاحل العباد  الدولة اإلسالمية هلا وظيفة عامة تتمثل-١١

كما أن للدولة وظيفتها . لب النفع هلم ودفع الفساد عنهمجبيف العاجل واآلجل معاً، 
االقتصادية واالجتماعية املتمثلة يف حتصيل اإليرادات وصرفها والقيام باملشاريع العامة 

ن هذا بالوسائل املشروعة، ويدخل مما حيقق مصلحة األمة طاملا كا. الضرورية، والتصرف
ن ضمان عكما أن الدولة مسئولة .  على النشاط االقتصاديريدخلها للتأثتضمن هذا 

احلاجات األساسية ملن مل يتمكن من توفريها بنفسه، ورعاية بعض املصاحل االجتماعية اهلامة 
شمل حتقيق أهداف وبناًء على هذا فإن أهداف النظام املايل تتسع لت. مثل الصحة والتعليم
 .اقتصادية واجتماعية

 فيما يتعلق بأدوات السياسة املالية فقد اتضح أن اإليرادات العامة والنفقات العامة ليست -١٢
على مستوى واحد يف هذا اجلانب فمن اإليرادات العامة ما ال ميكن اختاذه أداة مالية، وذلك 

وكذلك من . ا املقدار أو النقص منهمثل الزكاة من حيث مقدارها، حيث ال ميكن زيادة هذ
ن الراجح أن أخذ القيمة ال جيوز إال لضرورة أو حاجة، إحيث نقديتها وعينيتها حيث 

ومثل الضرائب . خريها حيث تبني أن الراجح هو عدم جواز تأخريهاأوكذلك من حيث ت
ومن . ويلياً ألن شروط فرض الضريبة جتعل منها إيراداً مت؛حيث ال ميكن اختاذها أداة مالية

جانب آخر فإن هناك إيرادات ميكن اختاذها أداة مالية اختيارية، وذلك مثل الزكاة من حيث 
 مث هناك إيرادات ميكن اختاذها أدوات. تعجيلها ومثل القروض العامة
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مالية مثل اخلراج، من حيث مقداره مع تقييد ذلك بتغري مصاحل األرض عند بعض العلماء، 
يث مقدارها وطبيعتها، حيث ميكن للدولة زيادة مقدارها، وجبايتها نقدا ومثل اجلزية من ح

 .أو عينا، ومثل العشور حيث ميكن تغيري مقدارها على أهل الذمة واحلرب
أما النفقات العامة فإن الزكاة يبعد اختاذها أداة مالية من هذا اجلانب حيث إا من جانب 

 األمر، إال أن نظره هنا مرتبط حباجة أهل استيعاب املصارف وإن كانت متروكة لنظر ويل
الزكاة، كذلك فإا من جانب النقدية والعينية يف اإلنفاق فإنه جيوز لويل األمر التصرف فيها 
بالبيع للحاجة ومنها مصلحة أهل الزكاة، فالتصرف فيها مرتبط بالنظر يف مصلحة أهل 

 أن الراجح أن مصرف بنيفقد تالزكاة، كذلك فإنه من حيث التوسع يف مصرف سبيل اهللا 
سبيل اهللا مصرف حمدد، ومن حيث نقل الزكاة فقد تبني جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة 

  .وهلذا فإنه يبعد أن تتخذ الزكاة من حيث إنفاقها أداة مالية. ملصارف الزكاة
 أما النفقات األخرى غري خمصصة املصارف فإن جواز اختاذها أداة مالية مرتبط بتحقيق 

ألولويات الشرعية يف ترتيب اإلنفاق العام، وهي أن يبدأ يف اإلنفاق باألهم فاألهم من ا
مصاحل املسلمني، فيوضع اهلدف املطلوب حتقيقه من خالل اختاذ هذه النفقات أداة مالية 

 .ضمن هذه األولويات ليتم حتقيقه ضمن ترتيبه احلقيقي دون إخالل مبصاحل أكرب
قتصادية يف االقتصاد اإلسالمي لوجود ضوابط كثرية متنع وقوع هذه  حمدودية التقلبات اال-١٣

التقلبات، منها ضبط اإلصدار النقدي واالئتمان املصريف، وحترمي االحتكار، والنهي عن تلقي 
وكذلك احلث على العمل، والنهي عن السؤال، . الركبان وبيع احلاضر للبادي والنجش

كما أن الزكاة هلا أثر يف تقليل حاالت . باإلحياءووجود حوافز للعمل مثل متليك األرض 
وميكن للدولة اإلسالمية إىل حد ما أن تتخذ سياسات املوازنة العامة . البطالة والكساد

حداث عجز أو فائض لتحقيق استقرار األسعار أو العمالة الكاملة عند حدوث بعض إب
 .اليةالتقلبات نتيجة أسباب طبيعية مع مراعاة طبيعة األدوات امل



 

 ٣٩٢

 التنمية االقتصادية يف جانبها العام هلا جانبان، جانب ضروري، وجانب غري ضروري، أما -١٤
اجلانب الضروري فيلزم الدولة القيام به ولو بتمويله من إيرادات استثنائية، أما اجلانب غري 

اجتها الضروري فال يلزم الدولة القيام به إال إذا كان لديها من اإليرادات الفائضة عن ح
 .الضرورية أو االحتياطي غري الضروري ما ميكنها من القيام بذلك

 : بناء تصور ملوازنة عامة يف اقتصاد إسالمي على النحو التايل-١٥
 : اإليرادات-أ

وتشمل الزكاة واجلزية واخلراج والعشور املأخوذة من غري املسلمني وعوائد املشروعات 
انب ذلك إيرادات استثنائية مثل الضرائب والقروض العامة والرسوم، وميكن أن يكون إىل ج

 .العامة واملسحوب من االحتياطي العام
 :فقاتن ال-ب

وتشمل نفقات خمصصة املصارف مثل مصارف الزكاة وهذه ميكن تقسيمها إىل نفقات 
 والعاملني على الزكاة والرقاب والغارمني وابن السبيل، نياجتماعية تشمل الفقراء واملساك

عقائدية وهي نفقات املؤلفة قلوم ونفقات سبيل اهللا، وهناك نفقات غري خمصصة ونفقات 
املصارف جيب أن يكون إنفاقها وفق األولويات الشرعية فيبدأ فيها باألهم فاألهم، وميكن 
لتحقيق هذا أن يتم تقسيمها وفقاً ملراتب احلاجات، وهي الضروريات واحلاجيات والتحسينيات 

رتبة ما خيصها من اللوازم اخلمسة، وهي الدين والنفس والعقل والنسل حيث يدخل حتت كل م
وإىل جانب هذا فإنه ميكن تقسيم النفقات وفق اإلدارات احلكومية إىل فصول ميثل كل . واملال

 .فصل إدارة معينة
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 : املوازنة-ج
 :زنة األساسيةوميكن تقسيمها إىل موازنتني منفصلتني، أوالمها موازنة الزكاة، والثانية املوا

  موازنة الزكاة-أ
تضمن يف جانب إيراداا توتتمثل يف وجود موازنة مركزية للزكاة على مستوى الدولة 

، وكذلك خمصصات مصرف )فوائض املوازنات الفرعية للزكاة(فرائض زكوات األقاليم املختلفة 
تضمن نفقات املؤلفة قلوم، أما يف جانب نفقاا فت. سبيل اهللا واملؤلفة قلوم من زكاة كل إقليم

كما تتضمن موازنة الزكاة موازنات فرعية . ونفقات سبيل اهللا، ومتويل عجوزات األقاليم املختلفة
على مستوى أقاليم الدولة حيت يكون لكل إقليم موازنة زكاة فرعية، وتتضمن املوازنة الفرعية 

ا، وكذلك ما ميكن أن يكون من للزكاة يف جانب اإليرادات زكاة اإلقليم على خمتلف أنواعه
زكوات لسد عجز هذه املوازنة، وتكون من مصدرين، أحدمها الزكاة املعجلة، والثاين ما يكون 

 .من خمصصات من املوازنة املركزية للزكاة
  املوازنة األساسية-٢

وميكن تقسيمها بناًء على تقسيم النفقات العامة وفق مراتب احلاجات واللوازم اخلمسة إىل 
حسينيات فموازنة الضروريات تضم يف جانب توازنتني، موازنة الضروريات، وموازنة الم

اإليرادات مجيع اإليرادات غري خمصصة املصارف، وكذلك سائر اإليرادات االستثنائية الالزمة 
لسد عجز هذه املوازنة، كما تضم يف جانب النفقات مجيع النفقات الضرورية والنفقات احلاجية 

الضرر بتركها، مقسمة إىل بنود متثل اللوازم اخلمسة وإىل فصول متثل اإلدارات اليت يشتد 
أما موازنة التحسينيات فتشمل ين جانب إيراداا فائض موازنة الضروريات، وكذلك . احلكومية

بعض اإليرادات االستثنائية اليت ميكن اللجوء إليها يف هذه املوازنة وهي املسحوب من أالحتياطي 
 وري والقروض االختيارية والتربعات، أما يف جانب النفقاتغري الضر
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فتضم سائر النفقات التحسينية وكذلك احلاجية اليت ال يلحق عموم الناس بتركها مشقة كبرية، 
مقسمة أيضا إىل بنود متثل اللوازم اخلمسة وفصول متثل اإلدارات احلكومية ويوجه فائض هذه 

 .ولةاملوازنة إىل االحتياطي العام للد
هذه هي أهم النتائج اليت خرج ا هذا البحث، وهذا جهدي أقدمه فما كان فيه بن صواب 
فمن اهللا، وأمحد اهللا عليه، وما كان فيه من خطأ فمين، وأسأل اهللا أن يوفقين إىل تصويبه، وذلك 

 .سأل اهللا العفو والغفرانأدليل نقص البشر، و
ــي ــاليت ونتـــاج حبثـ ــطورها واحلـــ   فتلـــك رسـ ــت سـ   ق دريبكتبـ
ــل    ــد املق ــوى جه ــذا س ــا ه   ولكن صـدق مـا يف القلـب حـسيب           وم
ــصواب  ــق ال ــى وف ــت عل ــإن كان ـــن ريب   ف ــد للرمحــــ ــإن احلم   ف

ــأرجو  إو ــرى ف ــى األخ ــت عل ــذنيب  ن كان ــرة لـ ــرمحن مغفـ   مـــن الـ
ــري  ــازايت خبـ ــب جمـ ــن يرغـ ــ  ومـ   يبيفـــإن اخلـــري إخبـــاري بعـ

 .ة والسالم على سيد األنبياء واملرسلنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصال
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 قائمة املراجع
 . القرآن الكرمي-أوال
 :)١( بة هجائيا حسب أمساء املؤلفنيت الكتب واألحباث مر-ثانيا
 . أل دريب، سعود-١

 ). هـ١٤٠٣الرياض مطابع حنيفة، (، ١التنظيم القضائي يف اململكة، ط 
 .بدمجان، مايكلأ -٢

 ). هـ١٤٠٨الرياض، دار املريخ، ( حممد إبراهيم منصور، االقتصاد الكلي، ترمجة
 . إبراهيم قطب-٣

 ). م١٩٧٧اهليئة املصرية العامة للكتاب،  (٢املوازنة العامة، ط 
 ). م١٩٧٨اهليئة املصرية العامة للكتاب،  (٣املوازنة العامة، ط 

 ). م١٩٨٠اهليئة املصرية العامة للكتاب، (النظم املالية يف اإلسالم، 
النهاية يف ).  هـ٦٠٦ت ( ابن األثري جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري -٤

 ).ب ن(ي، حغريب احلديث، حتقيق طاهر الزاوي وحممود الطنا
 ). هـ٢٤١ت ( أمحد بن حنبل -٥

 ). هـ١٣٩٨ب ن،  (٢املسند، ط 
 ). هـ١٣٧٧دار املعارف، : مصر(، ٢أمحد شاكر، ط : املسند، حتقيق

 .أمحد خورشيد -٦
التنمية االقتصادية يف إطار إسالمي، حبث منشور ضمن كتاب قراءات يف االقتصاد 

 ). هـ١٤٠٧جامعة امللك عبد العزيز، : جدة(، ١اإلسالمي، ط 

                                            
 ). أبو(و ) ابن(التعريف، وكذا ) ال(ابتداًء باسم الشهرة أو اللقب، ويالحظ إغفال  )1(



 

 ٣٩٦

 ). هـ٧٧٢ت ( اإلسنوي، جال الدين عبد الرحيم، -٧
 ).تمطبعة السعادة، ب : مضر(اية السول شرح منهاج األصول إىل علم األصول، 

 . األلباين حممد ناصر الدين-٨
 ). هـ١٤٠٥املكتب اإلسالمي : بريوت (٢إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، ط 

 ). هـ١٤٠٩دار الراية، : الرياض (٣ة، ط نمتام املنة يف التعليق على فقه الس
 ). هـ١٤٠٩املكتب اإلسالمي، : بريوت (١صحيح سنن النسائي، ط 

 ). هـ١٤٠٨املكتب اإلسالمي، : بريوت(، ١ماجه، ط ضعيف، سنن ابن 
 ). هـ١٢٣٥ت ( األنصاري، عبد العلي حممد بن نظام الدين -٩

دار الكتب : بريوت (٢فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت مطوع مع املستصفى، ط 
 ). هـ١٤٠٣العلمية، 

 ). هـ٤٩٤ت ( الباجي، سليمان بن خلف، -١٠
 ). هـ١٣٣١دار الكتاب العريب : بريوت(، ١املنتقى، شرح املوطأ، ط 

 ). هـ٧٣٠ت ( البخاري، عبد العزيز بن أمحد -١١
 ). هـ١٣٩٤دار الكتاب، : بريوت(كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، 

 ). هـ٢٥٦ت ( البخاري، حممد بن إمساعيل -١٢
 ). م١٩٧٩املكتبة اإلسالمية، : ستانبولإ(صحيح البخاري، 

 .عبد الكرمي بركات، -١٣
 ). م١٩٨٣اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، (دراسة يف االقتصاد املايل، 

 . البطريق، يونس-١٤
 ). هـ١٤٠٤دار النهضة العربية، : بريوت(املالية العامة، 

 ). هـ٢٧٩ت ( البالذري، أمحد بن حيىي -١٥
 ). هـ١٩٥٩املكتبة التجارية، : مصر(فتوح البلدان، 

 ). هـ١٠٥١ت (ور بن يونس  البهويت، منص-١٦
 ).مكتبة الرياض احلديثة، ب ت: الرياض(، ٦الروض املربع شرح زاد املستقنع، ط 

 ).مكتبة النصر، ب ت: الرياض(كشاف القناع عن منت اإلقناع، 



 

 ٣٩٧

 . البواب، سيد-١٧
وثيقة بنك االستثمار الوطين، : القاهرة(الطريق إىل التوازن الكلي يف املوازنة العامة املصرية، 

 ). م١٩٨٤، سبتمرب ٢٤رقم 
 ). هـ٤٨٥ت ( ني البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلس-١٨

 ). هـ١٣٥٢مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، : اهلند(السنن الكربى، 
 ). هـ٢٧٩ت ( الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى -١٩

 ). هـ١٤٠٨ العلمية، الكتبردا: بريوت (١سنن الترمذي، حتقيق أمحد شاكر وكمال احلوت، ط 
 . تكال، شريف رمسيس-٢٠

 ). م١٩٧٨دار الفكر العريب، : (األسس احلديثة لعلم مالية الدولة
 ). هـ٧٢٨ت (يمية، أمحد بن عبد احلليم ت ابن -٢١

 ).مكتبة الرياض، ب ت: الرياض(االختيارات الفقهية، 
 ).ليمي السعودي، ب تاملكتب التع: املغرب(عبد الرمحن بن قاسم : جمموع الفتاوى، مجع

 . الثمايل، عبد اهللا مصلح-٢٢
: مكة(احلرية االقتصادية وتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يف اإلسالم، رسالة دكتوراة، 

 ). هـ١٤٠٥جامعة أم القرى، 
 . جامع، أمحد-٢٣

 ). م١٩٨٧دار النهضة العربية، : القاهرة(، ٤، ط )التحليل االقتصادي الكلي(النظرية االقتصادية، 
 ). هـ٣٣٧ت ( ابن جعفر، قدامة، -٢٤

مكتبة : مكة(، ١املرتلة اخلامسة من كتاب اخلراج وصنعة الكتابة، حتقيق طالل الرفاعي، ط 
 ). هـ١٤٠٧الطالب اجلامعي، 

 . اجلعويين، أمحد حافظ-٢٥
 ). م١٩٧٤مكتبة عني مشس، : القاهرة(، ٢اقتصاديات املالية العامة، ط 

 .د عبد املنعم اجلمال، حمم-٢٦
 ).١٤٠٠دار الكتاب املصري، : القاهرة(، ١موسوعة االقتصاد اإلسالمي، ط 

 . جوارتين، جيمس ورجيارد ستروب-٢٧
 ). هـ١٤٠٨دار املريخ، : الرياض(االقتصاد الكلي، ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحن وعبد العظيم حممد، 



 

 ٣٩٨

 ). هـ٤٠٠ت ( اجلوهري، إمساعيل بن محاد -٢٨
 ). هـ١٣٩٩دار العلم للماليني، : بريوت(، ٢ حتقيق أمحد عطار، ط الصحاح،

 ). هـ٤٧٨( اجلويين، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا -٢٩
 ). هـ١٤٠٠الشئون الدينية، : قطر(، ١عبد العظيم الديب، ط : غياث األمم، حتقيق

 ). هـ٤٠٥ت ( احلاكم، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا -٣٠
 ).دار املعرفة، ب ت: بريوت(املستدرك، 

 ). هـ٨٥٢ت  (ي ابن حجر، أمحد بن عل-٣١
 ). هـ١٣٣٠مطبعة التمدن، : مصر(بلوغ املرام من أدلة األحكام، 

 ).دار املعرفة، ب ت: بريوت(تقريب التهذيب، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
 ).ب ن، ب ت(م املدين، تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، تصحيح عبد اهللا هاش

 ).دار الفكر، ب ت(فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتقيق الشيخ عبد العزيز بن باز، 
دار الكتب : بريوت(املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، 

 ).العلمية، ب ت
 . حجري، حممد-٣٢

 ).الدار القومية للطباعة والنشر ب ت( االقتصادية، السياسات املالية والنقدية خلطط التنمية
 ). هـ٤٥٦ت ( بن أمحد ي ابن حزم، عل-٣٣

 ).بريوت، املكتب التجاري، ب ت(احمللى، 
 . حشيش، عادل-٣٤

 ). م١٩٨٤الثقافة اجلامعية، : اإلسكندرية(أصول املالية العامة، 
 ). م١٩٧٤دار النهضة العربية، : بريوت(تاريخ الفكر االقتصادي، 

 . احلكيم، سعيد عبد املنعم-٣٥
 ). م١٩٧٦دار الفكر العريب، (، ١الرقابة على أعمال اإلدارة، ط 

 . محاد، سامي-٣٦
 ). هـ١٤٠٨جدة، دار العلم : (موسوعة اإلدارة يف اإلسالم، اجلزء األول



 

 ٣٩٩

 ). هـ٦٢٦( احلموي، ياقوت -٣٧
 ).بريوت، دار صادر، ب ت(معجم البلدان، 

 ). هـ٦٩١ت (مد بن عمر حمعمر بن  اخلبازي، -٣٨
 ). هـ١٤٠٣جامعة أم القرى، : مكة(، ١حممد بقا، ط : املغين يف أصول الفقه، حتقيق

 ). هـ١١٠١( اخلرشي، أبو عبد اهللا حممد، -٣٩
 ).دار صادر، ب ت: بريوت(شرح اخلرشي على خمتصر سيدي خليل، 

 ). هـ٣٨٨ت ( اخلطايب، محد بن حممد بن إبراهيم -٤٠
 ).دار املعرفة، ب ت: بريوت(مد الفقي، حمأمحد شاكر و:  داود، حتقيقمل السنن مع خمتصر سنن أيبمعا

 ). هـ٨٠٨ت ( ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد -٤١
 ).دار اجليل، ب ت: بريوت(املقدمة، 

 .اف، عبد الوهاب خلّ-٤٢
 ). هـ١٣٥٠املطبعة السلفية، : القاهرة(السياسة الشرعية، 

 .سامي خليل، -٤٣
النظريات ).  هـ١٤٠٣مؤسسة الصباح، : الكويت(، ٢مبادئ االقتصاد الكلي، ط 
 ). م١٩٨٢شركة كاظمة، : الكويت(، ١والسياسات النقدية واملالية، ط 

 ). هـ٣٨٧ت ( اخلوارزمي، حممد بن أمحد بن يوسف -٤٤
 ). هـ١٣٤٢اعة املنريية، بدار الط: مصر(، ١مفاتيح العلوم، ط 

 ) هـ٢٨٠ت (عثمان بن سعيد  الدارمي -٤٥
أمحد حممد نور سيف :  بن معني، حتقيقىي عن أيب زكريا حيميتاريخ عثمان بن سعيد الدار

 ).جامعة أم القرى، ب ت: مكة(
 ). هـ٢٧٥ أبو داود، سليمان بن األشعث، ت -٤٦

 ).ب ت: دار الفكر(سنن أيب داود، مراجعة حممد حميي الدين، 
 . دحالن، ربيع-٤٧

 ). هـ١٤٠٩دار البالد، : جدة(، ١إىل القطاع اخلاص، ط التحول 
 . دراز، حامد-٤٨

 ). م١٩٨٨الدار اجلامعية، : اإلسكندرية(مبادئ االقتصاد العام، 
 ). هـ١٢٣٠ت ( الدسوقي، حممد بن عرفة -٤٩

 ).دار الفكر، ب ت(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، 



 

 ٤٠٠

 . دنيا، شوقي-٥٠
 ). م١٩٧٩، يبدار الفكر العر(، ١ادية، ط اإلسالم والتنمية االقتص

 ). هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، : بريوت(، ١متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي، ط 
 ). هـ١٤٠٤مكتبة اخلرجيي، : الرياض(، ١، ط )النظرية االقتصادية(دروس يف االقتصاد اإلسالمي، 

 . دويدار، حممد-٥١
 ).ة منشأة املعارف، ب تاإلسكندري(دراسات يف االقتصاد املايل، 

 ). هـ٧٤٨ت (، حممد بن أمحد، يب الذه-٥٢
 .، مطبوع امش املستدرك)دار املعرفة، ب ت: بريوت(التلخيص على املستدرك، 

: بريوت(، ١ط وحممد نعيم العرقسوسي، ط ؤوسري أعالم النبالء، حتقيق، شعيب األرن
 ). هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، 

 ). هـ٦٠٦ت (مد بن عمر  الرازي، فخر الدين حم-٥٣
 ).دار إحياء التراث العريب، ب ت: بريوت(، ٣مفاتيح الغيب، ط 

 ). هـ٣٢٧ت ( الرازي، عبد الرمحن بن أيب حامت -٥٤
 ). هـ١٣٧٢دار الكتب العلمية، : بريوت(اجلرح والتعديل، 

 ). هـ٧٩٥ت ( ابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد -.٥٥
 ).دار املعرفة، ب ت: بريوت(االستخراج ألحكام اخلراج، 

 ). هـ١٤٠٠دار احلديث، (، ٥جامع العلوم واحلكم شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، ط 
 ). هـ١١٨٤ت ( الرحيب، عبد العزيز -٥٦

 ). م١٩٧٥مطبعة اإلرشاد، : بغداد(أمحد الكبيسي، : فقه امللوك ومفتاح الرتاج، حتقيق
 ). هـ٥٩٥ت ) (يداحلف( ابن رشد أبو الوليد حممد بن أمحد -٥٧

عامل : بريوت(، ١بداية اتهد واية املقتصد مع اهلداية يف ختريج أحاديث البداية، ط 
 ). هـ١٤٠٧الكتب، 

 . رضا، حممد رشيد-٥٨
 ).تدار املعرفة، ب : بريوت(، ٢تفسري املنار، ط 

 ). هـ١٠٠٤ت ( الرملي، حممد بن أيب العباس أمحد -٥٩
 ). هـ١٣٨٦مطبعة مصطفى البايب، : مصر(نهاج، اية احملتاج إىل شرح امل



 

 ٤٠١

 . الرويب، ربيع-٦٠
مركز أحباث : جدة(امللكية العامة يف صدر اإلسالم ووظيفتها االقتصادية واالجتماعية، 

 ).االقتصاد اإلسالمي، ب ت
 . الرويب، نبيل-٦١

 ).اإلسكندرية، مؤسسة الثقافة اجلامعية، ب ت(نظرية التضخم، 
 . ضياء الدين الريس، حممد-٦٢

 ). م١٩٧٧دار األنصار، (، ٤اخلراج والنظم املالية، ط 
 . زلوم، عبد القدمي-٦٣

 ). هـ١٤٠٣بريوت دار العلم للماليني،(، ١الفة، ط األموال يف دولة اخل
 ). هـ٢٥١ت ( ابن زجنويه، محيد -٦٤

ت مركز امللك فيصل للبحوث والدراسا: الرياض(، ١األموال، حتقيق شاكر فياض، ط 
 ). هـ١٤٠٦اإلسالمية، 

 . زهران، محدية-٦٥
 ). م١٩٧١دار النهضة العربية، : القاهرة(مشكالت متويل التنمية االقتصادية يف البالد املتخلفة، 

 . زيدان، عبد الكرمي-٦٦
 ). هـ١٣٩٦جامعة بغداد، : بغداد(، ٢أحكام الذميني واملستأمنني ودار اإلسالم، ط 

 ). هـ١٤٠١ب ن، (، ٣أصول الدعوة، ط 
 ). هـ١٤٠٢مؤسسة الرسالة، : بريوت(، )حبث حقوق األفراد يف دار اإلسالم(جمموعة حبوث فقهية، 

 . السامرائي، حسام الدين-٦٧
 ).دار الفكر العريب، ب ت( الدولة العباسية، يفاملؤسسات اإلدارية 

 ). هـ٤٨٣ت (، أبو بكر حممد بن أيب سهل ي السرخس-٦٨
 ). هـ١٤٠٦املعرفة، دار : بريوت(املبسوط، 

 ). هـ٢٣٠ت (مد بن سعد حم ابن سعد، -٦٩
 ). هـ١٣٧٧دار بريوت، : بريوت(الطبقات الكربى 

 . سالمة، عابدين-٧٠
جامعة األزهر، كلية : القاهرة(املوارد املالية يف اإلسالم، جملة الدراسات التجارية اإلسالمية، 

 ). م١٩٨٥، يناير وأبريل ٦٥التجارة، العدد 



 

 ٤٠٢

 .سلطان، صالح الدين عبد احلليم -٧١
 ). هـ١٤٠٩هجر للطباعة والنشر، : مصر(، ١سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية، ط 

 . سليمان، سلوى-٧٢
 ). م١٩٧٣وكالة املطبوعات، : الكويت(، ١السياسة االقتصادية، ط 

 ). هـ١١٣٨ت ( السندي، أبو احلسن حممد بن عبد اهلادي -٧٣
 ).املكتبة العلمية، ب ت: بريوت(نن النسائي، حاشية السندي على س

 ). هـ٩١١ت ( السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، -٧٤
 ). هـ١٣٩٩دار الكتب العلمية، : بريوت(، ١األشباه والنظائر، ط 

دار : مصر(، ٢تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ط 
 ). م١٩٦٦الكتب احلديثة، 
 ).دار الفكر، ب ت: بريوت(اجلامع الصغري، 

، مطبوع )املكتبة العلمية، ب ت: بريوت( املسمى زهر الرىب على اتىب يشرح سنن النسائ
 .مع سنن النسائي

 . شابرا، حممد عمر-٧٥
 ). هـ١٤٠٨املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، : هرندن(، ١حنو نظام نقدي عادل، ترمجة، سيد سكر، ط 

 ). هـ٧٩٠ت ( الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى -٧٦
 ). هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية، : بريوت(، ١االعتصام، ط 

 ). هـ١٣٤١دار الفكر، (املوافقات يف أصول األحكام، 
 ). هـ١٠٨٧ت ( الشرباملسي، أبو الضياء نور الدين علي بن علي -٧٧

 .حاشية الشرباملسي على اية احملتاج للرملي
 .مطبوع مع اية احملتاج)  هـ١٣٨٦مطبعة مصطفى البايب، : مصر(

 ). هـ٩٧٧ ت( الشربيين، حممد بن أمحد -٧٨
 ).دار الفكر، ب ت(مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، 

 . شكري، فهمي حممود-٧٩
لعلوم املنظمة العربية ل: جامعة الدول العربية(النظرة املستقبلية لتكامل املوازنة واخلطط، 

 ). م١٩٨٠اإلدارية، 
 . شلتوت، حممود-٨٠

 ). هـ١٣٩٤دار الشروق، : بريوت(، ٧اإلسالم عقيدة وشريعة، ط 



 

 ٤٠٣

 ) هـ١٢٥٥ت ( الشوكاين، حممد بن علي، -٨١
 ). هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، : بريوت (١نيل األوطار، ط 

 ). هـ٢٣٥ت ( ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن حممد -٨٢
 ). هـ١٣٩٩الدار السلفية، : اهلند(، ٢يف األحاديث واآلثار، ط املصنف 

 . الدينيي الشيخ، رياض وعمرو حم-٨٣
 ). م١٩٧٤دار النهضة العربية، : بريوت(املالية العامة، 

 ). هـ٤٧٦ت ( الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي -٨٤
 ). هـ١٤٠٦عامل الكتب، : وتبري(، ٢ أصول الفقه مع ختريج أحاديث اللمع للغماري، ط يفاللمع 

 ).ب ت: دار الفكر(املهذب مع اموع، 
 . صديقي، حممد جناة اهللا-٨٥

جامعة امللك عبد العزيز، املركز العاملي ألحباث االقتصاد (، ١النظام املصريف الالربوي، ط 
 ). هـ١٤٠٥اإلسالمي، 

 ). هـ٧٦٤ت ( الصفدي، صالح الدين خليل بن أبيك -٨٦
 ). هـ١٣٩٤فرانز شتاينر بفسبادن، (ديدنغ . فيات، باعتناء س بالويفالوا

 ). هـ١١٨٢ت ( الصنعاين، حممد بن إمساعيل -٨٧
دار : بريوت(، ٢سبل السالم شرح بلوغ املرام، حتقيق فواز زمريل وإبراهيم اجلمل، ط 

 ). هـ١٤٠٦الكتاب العريب، 
 . الطاهر، عبد اهللا الشيخ حممود-٨٨

 ). هـ١٤٠٨جامعة امللك سعود، : الرياض(، ١ملالية العامة، ط مقدمة يف اقتصاديات ا
 ). هـ٣٦٠ت ( الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد -٨٩

 ). هـ١٤٠٠وزارة األوقاف، : العراق(، ١املعجم الكبري، حتقيق محدي السلفي، ط 
 ). هـ٣١٠ت ( الطربي، حممد بن جرير -٩٠

 ). هـ١٤٠٧ الكتب العلمية، دار: بريوت(، ١تاريخ األمم وامللوك، ط 
 ). هـ١٣٩٢دار املعرفة، : بريوت(، ٢جامع البيان يف تفسري القرآن، ط 

 . عابد، عبد الصمد بكر-٩١
: مكة(ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف كتاب األموال أليب عبيد، رسالة دكتوراة، 

 ). هـ١٤٠٤جامعة أم القرى، 



 

 ٤٠٤

 ).هـ ١٢٥٢ت ( ابن عابدين، حممد أمني -٩٢
 ). هـ١٣٨٦دار الفكر، (، ٢حاشية ابن عابدين املسماة رد احملتار على الدر املختار، ط 

 . ابن عاشور، حممد الطاهر-٩٣
 ).الشركة التونسية للتوزيع، ب ت(مقاصد الشريعة، 

 . العبادي، عبد السالم-٩٤
 ). هـ١٣٩٤عمان، مكتبة األقصى (، ١امللكية يف الشريعة اإلسالمية، ط 

 ). هـ٤٦٣ت (بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا  ا-٩٥
 ). هـ١٤٠٧دار الكتب العلمية، : بريوت(، ١الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، ط 

 . عبد اخلالق، أنور-٩٦
جامعة امللك عبد العزيز، جملة : جدة(االجتاه التخطيطي للموازنة العامة وفشل استخدامه 

 ). هـ١٤٠١، ١٣االقتصاد واإلدارة، العدد 
 . عبد الرمحن، عبد الفتاح-٩٧

 ).  هـ١٩٨٣مكتبة اجلالء، : املنصورة(اقتصاديات املالية العامة، 
 .مد نور الدينحم عبد الرزاق، -٩٨

 ).مكتبة اخلدمات احلديثة، ب ت: جدة(مبادئ علم اإلدارة، 
 . عبد العظيم، محدي-٩٩

 ). م١٩٨٦ مكتبة النهضة املصرية، :القاهرة(، ١السياسات النقدية واملالية يف امليزان، ط 
 . عبد الكرمي، فتحي-١٠٠

 ). هـ١٤٠٤مكتبة وهبة، (، ٢الدولة والسيادة، ط 
 . عبد املنان، حممد-١٠١

 ).املكتب املصري احلديث، ب ت(منصور التركي، : االقتصاد اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، ترمجة
 . عبد املوىل، السيد-١٠٢

 ).، ب تيبر الفكر العردا(املالية العامة، 
 . عبد الوهاب، حممد طاهر-١٠٣

 -١٨ظيب،  وقائع ندوة النظم اإلسالمية، أبو(الرقابة اإلدارية يف النظام اإلداري اإلسالمي، 
 .، اجلزء األول) هـ١٤٠٥ صفر، ٢٠



 

 ٤٠٥

 ). هـ٢٢٤ت ( أبو عبيد، القاسم بن سالم -١٠٤
 ). هـ١٤٠١فكر، دار ال: القاهرة(حممد اهلراس، : األموال، حتقيق

 ). هـ٥٤٣ت ( ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا -١٠٥
 ).دار املعرفة، ب ت: بريوت(علي البجاوي، : أحكام القرآن، حتقيق

 . العسال، أمحد وفتحي عبد الكرمي-١٠٦
 ). هـ١٤٠٠مكتبة وهبة، : القاهرة(، ٣النظام االقتصادي يف اإلسالم، ط 

 . عصفور، حممد شاكر-١٠٧
 ). هـ١٤٠٨مكتبة الصفحات الذهبية، : الرياض(، ١صول املوازنة العامة، ط أ
 . عطية، حممود-١٠٨

 ). هـ١٣٨٩دار املعارف، : مصر(موجز يف املالية العامة، 
 . عفر، حممد عبد املنعم-١٠٩

 ). هـ١٤٠٦دار البيان العريب، : جدة(، ١االقتصاد اإلسالمي، ط 
 ). هـ١٤٠٥، يبدة، دار البيان العرج(التخطيط والتنمية يف اإلسالم، 

 ). هـ١٤٠٧االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، (، ١السياسة االقتصادية والشرعية، ط 
، ١مشكلة التخلف وإطار التنمية والتكامل بني اإلسالم والفكر االقتصادي املعاصر، ط 

 ). هـ١٤٠٧االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، (
 ). هـ١٤٠٩دار حافظ : جدة(مي وسياساته، النظام االقتصادي اإلسال

 ). هـ١٠٨٩ت ( ابن العماد احلنبلي، أبو الفالح عبد احلي -١١٠
 ).بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، ب ت(شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، 

 . عمر، حممد عبد احلليم-١١١
رة، جملة الدراسات جامعة األزهر، كلية التجا: القاهرة(املوازنة العامة يف الفكر اإلسالمي، 

 ). م١٩٨٤، ١التجارية اإلسالمية، العدد 
 . العناين، محدي-١١٢

 ). م١٩٨٧الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة(اقتصاديات املالية العامة، 
 . عواضة، حسن-١١٣

 ). م١٩٨٣دار النهضة العربية، : بريوت(، ٦املالية العامة، ط 



 

 ٤٠٦

 . العوضي، رفعت-١١٤
مكة املكرمة، رابطة العامل اإلسالمي، سلسلة دعوة (صادي للمسلمني، من التراث االقت

 ). هـ١٤٠٥، رجب ٤٠احلق، العدد 
 ). هـ٥٠٥ت ( الغزايل، حممد بن حممد -١١٥

 ).دار املعرفة، ب ت: بريوت(إحياء علوم الدين، 
 ). هـ١٣٩٠بغداد، مكتبة اإلرشاد، (، ١شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، ط 

 ). هـ١٤٠٣بريوت، دار الكتب العلمية، (، ٢، ط ىاملستصف
 ). هـ١٤٠٠، دمشق، دار الفكر، ٢املنخول من تعليقات األصول، حتقيق حممد حسن هيتو، ط 

 . أبو فارس، حممد-١١٦
 ). هـ١٤٠٧دار الفرقان، : انعم(، ٢النظام السياسي يف اإلسالم، ط 

 . فرهود، حممد سعيد-١١٧
، ٢٢معهد اإلدارة العامة، جملة اإلدارة العامة، العد : الرياض(ت احلديثة يف امليزانية، االجتاها

 ). هـ١٤٠٢ربيع الثاين، 
 ). هـ١٤٠٣-١٤٠٢معهد اإلدارة العامة، : الرياض(علم املالية العامة، 

 . الفنجري، حممد شوقي-١١٨
 .) هـ١٤٠١شركة عكاظ، : جدة(، ١املذهب االقتصادي يف اإلسالم، ط 

 . فوزي، عبد املنعم وآخرون-١١٩
 .) م١٩٧٠دار النهضة العربية، : بريوت(املالية العامة، 

 ). هـ٨١٧ت (بادي، جمد الدين حممد بن يعقوب آ الفريوز-١٢٠
 ).دار الكتاب العريب، ب ت(القاموس احمليط، 

 ). هـ٧٧٠ت ( الفيومي، أمحد بن حممد -١٢١
 ).لمية، ب تاملكتبة الع: بريوت(املصباح املنري، 

 . القاضي، عبد احلميد-١٢٢
 ). م١٩٨٠دار اجلامعات املصرية، : اإلسكندرية(اقتصاديات املالية العامة، 

 ). م١٩٧٩دار اجلامعات املصرية، : اإلسكندرية(مقدمة يف التنمية والتخطيط االقتصادي، 
 . قحف، حممد منذر-١٢٣

 ). هـ١٣٩٩الكويت، دار الفلم، (، ١االقتصاد اإلسالمي، ط 



 

 ٤٠٧

األردن، جامعة (اإليرادات العامة للدولة اإلسالمية يف صدر اإلسالم وتطبيقاا املعاصرة، 
 ). م١٩٨٦ هـ، ١٤٠٧ شعبان ١٠ -٧الريموك، ندوة مالية الدولة اإلسالمية، 

 ). هـ٦٢٠ت ( ابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد -١٢٤
 ). هـ١٤٠١مكتبة الرياض احلديثة، : الرياض(املغين، 

 ). هـ٦٨٤ت ( القرايف، أمحد بن إدريس -١٢٥
، ١شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، حتقيق، طه عبد الرءوف، ط 

 ). هـ١٣٩٣دار الفكر، : بريوت(
 ). هـ٢٠٣ت ( بن آدم ىي القرشي، حي-١٢٦

 ).دار املعرفة، ب ت: بريوت(اخلراج، حتقيق، أمحد شاكر، 
 .وسف القرضاوي، ي-١٢٧

 ). هـ١٣٩٧مكتبة وهبة، : القاهرة(، ١غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي، ط 
 ). هـ١٤٠١بريوت مؤسسة الرسالة، (، ٥فقه الزكاة، ط 

 ). هـ٦٧١ت ( القرطيب، حممد بن أمحد -١٢٨
 ). هـ١٣٨٧دار الكتاب العريب، (، ٣اجلامع ألحكام القرآن، ط 

 ). هـ٧٥١ت ( بكر يبن أ ابن القيم، أبو عبد اهللا حممد ب-١٢٩
 ). هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، : بريوت(، ٧شعيب وعبد القادر األرنؤوط، ط : زاد املعاد، حتقيق

 ).دار الكتب العلمية، ب ت: بريوت(الطرق احلكمية، 
 ). هـ٥٨٧ت ( الكاساين، أبو بكر بن مسعود -١٣٠

 ). هـ١٣٩٤دار الكتاب العريب، : بريوت(، ٢بدائع الصنائع، ط 
 .عبد احلي:  الكتاين-١٣١

 ).، ب تيبدار الكتاب العر: بريوت(التراتيب اإلدارية، 
 ). هـ٧٧٤ت ( ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر، -١٣٢

 ). م١٩٨٠مكتبة املعارف، : بريوت(، ٣البداية والنهاية، ط 
 ). هـ١٤٠٧دار الفكر، : بريوت(تفسري القرآن العظيم، 

 . الكفراوي، عوف-١٣٣
  ). م١٩٨٣اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، (رقابة املالية يف اإلسالم، ال

 ).اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، ب ت( سياسة اإلنفاق العام يف اإلسالم، 



 

 ٤٠٨

 . الشني، حممود-١٣٤
 ). م١٩٧٧دار الكتاب اللبناين، : بريوت(، ١التنظيم احملاسيب لألموال العامة للدولة اإلسالمية، ط 

 . وحممد العدلي لطفي، عل-١٣٥
 ). م١٩٨٧ -١٩٨٦مكتبة عني مشس، : القاهرة(اقتصاديات املالية العامة، 

 ). هـ٢٧٣ت ( ابن ماجه، حممد بن يزيد -١٣٦
 ). هـ١٤٠٣شركة الطباعة السعودية، : الرياض(، ١حممد األعظمي، ط : سنن ابن ماجه، حتقيق

 ). هـ١٧٩ت ( مالك بن أنس -١٣٧
 ). هـ١٣٩٨دار الفكر،: بريوت( سحنون بن سعيد عن عبد الرمحن بن قاسم، املدونة برواية

 ).دار صادر، ب ت: بريوت(املدونة، 
 ). م١٩٧٣املكتبة الثقافية، : بريوت(املوطأ مع تنوير احلوالك للسيوطي، 

 ). هـ٤٥٠ت ( املاوردي، علي بن حممد بن حبيب -١٣٨
 ). هـ١٤٠٤ر، دار الفك: القاهرة(، ١األحكام السلطانية، ط 

 . املبارك، حممد-١٣٩
 ). هـ١٣٩٥دار الفكر، (، ٢، ط )احلكم والدولة(نظام اإلسالم 

 . جممع اللغة العربية-١٤٠
 ).املكتبة العلمية، ب ت: طهران(املعجم الوسيط، 

 . احملجوب، رفعت-١٤١
 ) م١٩٧٨دار النهضة العربية، : مصر(املالية العامة، 

 . املراغي، أمحد-١٤٢
 ). هـ١٣٧٣مكتبة مصطفى البايب، (، ٢ املراغي، ط تفسري

 ). هـ٨٨٥ت ( بن سليمان ي املرداوي، أبو احلسني عل-١٤٣
 ). هـ١٣٧٥مطبعة السنة احملمدية، : القاهرة(، ١حممد حامد الفقي، ط : اإلنصاف، تصحيح

 ). هـ٥٩٣ت ( املرغيناين، علي بن أيب بكر -١٤٤
 ). دار إحياء التراث العريب، ب ت:بريوت(اهلداية شرح بداية املبتدئ، 

 ). هـ٢٦١ت ( مسلم، مسلم بن احلجاج -١٤٥
 ). هـ١٤٠٣دار الفكر : بريوت(اد عبد الباقي، ؤحممد ف: صحيح مسلم، حتقيق



 

 ٤٠٩

 ). هـ٧٦٣ت ( ابن مفلح، أبو عبد اهللا حممد -١٤٦
 ). هـ١٤٠٥عامل الكتب، : بريوت(، ٤عبد الستار فراج، ط : الفروع، مراجعة

 .) هـ١٠٣١ت ( املناوي، حممد عبد الرءوف -١٤٧
 ).دار املعرفة، ب ت: بريوت(فيض القدير، شرح اجلامع الصغري، 

 ). هـ٦٥٦ت  (ي املنذري، عبد العظيم بن عبد القو-١٤٨
بريوت، دار (أمحد شاكر وحممد الفقي، : خمتصر سنن أيب داود مع معامل السنن، حتقيق

 ).املعرفة، ب ت
 ). هـ٧١١ت (مد بن مكرم  ابن منظور، حم-١٤٩

 ). م١٩٥٦دار صادر، : بريوت(لسان العرب، 
 . النبهان، حممد-١٥٠

 ). هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، : بريوت(، ١أحباث يف االقتصاد اإلسالمي، ط 
 ). هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، : بريوت(، ٢نظام احلكم يف اإلسالم، ط 

 ).ـ ه٩٧٢ت ( ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي -١٥١
 ). هـ١٤٠٢جامعة أم القرى، : مكة(حممد الزحيلي ونزيه محاد : شرح الكوكب املنري، حتقيق

 ). هـ٩٧٠ت ( ابن جنيم، زين العابدين بن إبراهيم -١٥٢
 ).دار املعرفة، ب ت: بريوت(، ٢البحر الرائق شرح كرت الدقائق، ط 

 ). هـ٣٠٣ت ( النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب -١٥٣
 ).املكتبة العلمية، ب ت: بريوت( النسائي، سنن

 .) هـ٦٧٦ت ( النووي، حميي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف -١٥٤
 ). هـ١٤٠١دار الفكر، (شرح صحيح مسلم، 

 ).در الفكر، ب ت(اموع شرح املهذب، 
 .) هـ٧٣٢ت ( النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب -١٥٥

 ).ثقافة واإلرشاد القومي، ب توزارة ال: مصر(اية األرب، 
 ). هـ٨٦١ت ( ابن اهلمام، حممد بن عبد الواحد -١٥٦

 ).دار إحياء التراث العريب، ب ت: بريوت(فتح القدير، 
 ). هـ٨٠٧ت ( اهليثمي، علي بن أيب بكر -١٥٧

 ). هـ١٤٠٦مؤسسة املعارف، : بريوت(جممع الزوائد ومنبع الفوائد، 



 

 ٤١٠

 . واكد، إمام-١٥٨
 ).دار اهلدى، ب ت(حممد أبو زهرة وآخرون، : نون الزكاة، فسره وشرح موادهمشروع قا

 . وزارة األوقاف بالكويت-١٥٩
 ). هـ١٤٠٦وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، : الكويت(، ١املوسوعة الفقهية، ط 

 ). هـ٤٥٨ت (، حممد بن احلسن ى أبو يعل-١٦٠
 ). هـ١٣٨٦مطبعة البايب، (، ٣األحكام السلطانية، تصحيح حممد الفقي، ط 

 ). هـ١٨٢ت ( أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم -١٦١
 ).دار اإلصالح(حممد إبراهيم البنا، : اخلراج، حتقيق

 . يوسف، يوسف إبراهيم-١٦٢
 ). م١٩٨٠دار الكتاب اجلامعي، : القاهرة(النفقات العامة يف اإلسالم، 

 : التقارير-ثالثا
 .ة البنك الدويل للتعمري والتنمي-

  ). مركز األهرام للترمجة والنشر: القاهرة( م، ١٩٨٧تقرير عن التنمية يف العامل 
 ).مركز األهرام للترمجة والنشر: القاهرة( م، ١٩٨٨تقرير عن التنمية يف العامل 

  



 

 ٤١١

 فهرس اآليات
  الصفحة  رقمها  اآليـــــــة  السورة 

 ٤٥  ١١٠   ..........        :البقرة
                 ..............  ٢٦١  ١٥٥ 
        ..............  ٢٤٦  ٢٧١ 
            ............  ١٥٣  ٢٨٢ 

   :آل عمران                        ..  ١٦١  ١٠٤ 
            .......................  ٣٠  ١٥٩ 
           ..................  ٣٨  ١٦١ 

   :النساء       .................  ١٥٣  ١ 
           ..  ١٣  ٢٩ 
               ..  ٩١  ٣٢ 
             ١٥٤  ٥٨ 
         ...........  ٣٠٤  ١٠٢ 

 ٤٦  ٤١ ....           :األنفال
           ....    ٥٢  
        ............. ٣٠٤  ٦٠ 

   :التوبة         .....   ٤٧  ٢٩ 
            .....   ٣٥٠  
              ...  ٥١  ٦٠ 
             ...   ٨٨ 
              ...    ٢٤٥  
              ...    ٢٤٧  
             ...   ٣٦١ 



 

 ٤١٢

 
         ..................... ٢١٦ ١٠٣ 
         .....................  ٣٧٩ 
  :طه            .............. ١١٥ ٣٢ -٢٩ 

  :احلج            ........ ٢٢٠ ٧٨ 
 ٦٤ ٤ ................      :املؤمنون
  :الشعراء         .............. ٣٠٥ ١٥٠-١٤٦ 
  :الشورى      .................... ٣٠ ٣٨ 

   :احلشر               ....  ٤٦ ٧ 
                .. ١٥٣ ١٨ 

  :اجلمعة          ............... ٢٧٣ ١٠ 
  :امللك          .........  ٢٧٣ ١٥ 



 

 ٤١٣

 فهرس األحاديث النبوية
  ةــالصفح  ديثــاحل

  )أ(
 ٢٩  ...........................................أحصى ما خيرج منها

 ٤٧  .......................... اجلزية من أهل الكتابأخذ الرسول
 ١١٥  ........................................إذا أراد اهللا باألمري خرياً

 ١٢١  ................................. فخذوا ودعوا الثلثإذا خرصتم
  ٤٦  ...................................... ابن اللتبيةاستعمل النيب 
 ٥٢  ...................... عمر على الصدقة وأعطاه استعمل النيب 

 ٤٦  ..............................أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي
 ٢٤٦ ،٥٢  .......................................... حىت تأتينا الصدقةأقم

 ٢١٧  ...........................أمل أكم عن أخذ كرائم أموال الناس
  ٢٠٦  ....................................أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم

  ٢٩  ..........................................أنتم أعلم بأمر دنياكم
 ١٤٨،٢٤٧  ..............................انطلق إىل صاحب صدقة بين زريق

 ٢٤٧، ٨٨، ٥١  ....................إن اهللا مل يرض حبكم نيب وال غريه يف الصدقة
 ٢١٣،٢٦٢  .......................................إن اهللا هو املسعر القابض
 ٢٥٢  ..................................بيل اهللاإن احلج والعمرة من س

 ١٣  ...................إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم
  



 

 ٤١٤

  
 ٢٣٩، ٤٩  ........................ل بكراج استسلف من ر ن رسول اهللاأ
 ٢٤٠، ٩٥، ٤٩ .. أمر عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن جيهز جيشا  ن رسول اهللاأ
 ١٤٥، ٥٦، ٥٤  ....................... كان إذا أتاه الفيء قسمه  رسول اهللاأن

  ٥٣  ...........................أنكح الفضل بن عباس  أن الرسول
 ١٦٤، ١٥٦  ...............................حاسب ابن اللتبية  أن الرسول
 ٢٤٩، ٢١٩، ٢١٧ ............................  رأى يف إبل الصدقة  أن الرسول
 ٥٦  ...................... كان يبعث من يأتيه باجلزية  أن الرسول
 ٥٣  ...................... كان يدخر ألهله قوت سنة  أن الرسول
 ٥٦  .......................... مل يكن يقبل عنده ماال  أن الرسول
 ١٤١  .......ه أن يأخذ اجلزية ملا بعث معاذا إىل اليمن أمر  أن الرسول

 ٢٢٢  ............يف تعجيل  أن العباس رضي اهللا عنه سأل رسول اهللا
 ٢٤٠  ...............................استلف حني غزا حنينا أن النيب 
 ٥٣  .............................. أعطى من غنائم حنني  أن النيب

 ٢٢٥، ٢٢٢  ......................................إنا قد أخذنا زكاة العباس
 ٤٥  ..........................إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فادعهم

 ٢٥٧  .........................................إين واهللا ال أعطي أحداً
 ١٥٢  .................................................أال كلكم راع

 ٢٧٥  ........................................يتيما له مالأال من ويل 
 ٢١٤، ١٥٦، ١٣٩  ............................................إياك وكرائم أمواهلم

 ) ف-ب(
 ٤٥  .................................عمر على الصدقة  بعث النيب



 

 ٤١٥

  
 ٢٦٩، ٢٦٨  ..................................اجلانب مرزوق واحملتكر ملعون

 ٢١٦  ............................................خذ احلب من احلب
 ١٢٢  .......................................خففوا فإن يف املال العرية

 ٢٩  ....................خيرب إىل اليهود مساقاة بالنصف  دفع النيب
 ١٦١، ١٢٩  ................................................الدين النصيحة

 ٢٥  ............................سألت ريب أال يهلك أميت بسنة بعامة
 ٤٧  .................................... أهل خيرب عامل الرسول

 ٤١  .............عليكم بسنين وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا
 ١٣٧، ٨٨، ٥٢، ٤٥  ............................افترض عليهم صدقةعلمهم أن اهللا أف

..............................................................  ٢٤٦ 
 ٢١٦  .....................................فإن مل تكن عنده دفع حقة

 ٢١٥  ...............................صدقة الفطر  فرض رسول اهللا
  ٢١٥  ........................................يف كل أربعني شاة شاة

 ) ل-ك(
 ١٢٢  ..............يؤمر أن يترك  كان اخلارص على عهد رسول اهللا

 ٣٥٠  .................................إذا أمر أمريا  كان رسول اهللا
 ١٥٥  ............................... يتخول أصحابه باملوعظةكان 
 ٤٧  ................................ ينفق من يفء بين النضريكان 

 ٥٢  .....................................مخس اخلمس كان للنيب 
 ٤٦  ........................كانت الغنائم تقسم على عهد رسول اهللا

 ١٥٤  ...........................................الكيس من دان نفسه
 ٢٧٣  ......................................ألن حيتطب أحدكم حزمة



 

 ٤١٦

  
 ١٤٧، ١٤٦  ........................................لو قد جاء مال البحرين

 ٣٥٥  ......................................ليس على املسلمني عشور
 ٣١٧  .........................ليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول

 ) ى-م(
 ٢٧٣  .............................................ما أكل أحد طعاما

 ٢٣٩  ..................................ما من مسلم يقرض قرضا
 ٢٢٧، ٢٢٣  ..............................ما ينقم ابن مجيل إال أن كان فقريا

 ١٤٤  ................................................مطل الغين ظلم
 ٣٣٢  ...............................من احتكر على املسلمني طعامهم

 ٢٦٩، ٢٦٧  .........................................من احتكر فهو خاطئ
 ٢٧٤  .............................................من أحيا أرضا ميتة

 ٣٨، ١٤  ......................استعملناه منكم على عمل فكتمنا خميطامن 
 ٤٨  ..................................من سن يف اإلسالم سنة حسنة

 ٢٦٥، ٢٦٣  .............................................من غشنا فليس منا
 ٣٣٢  .............................. أن حيتكر الطعامى رسول اهللا 

 ٢٥٢  ..................................ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة
 ٢٧٢  .................................................ال تلقوا اجللب

 ٢٧٢  ...............................................لقوا الركبانتال 
 ١٤٠  .............................................لب وال جنبجال 

 ٢٦٩  .............................................ال ضرر وال ضرار
 ٢٧٢  .....................................ال يبتاع املرء على بيع أخيه



 

 ٤١٧

  
 ٢٧٢، ٢٧١  ..............................................ع حاضر لبادبال ي

 ٢٦٧  ............................................ال حيتكر إال خاطئ
 ٣٥٥  ...................................ال يدخل اجلنة صاحب مكس

 ١٥٥  ..........................................يا أبا ذر إنك ضعيف
 ٢٦٣  )..........حديث قدسي(يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي 



 

 ٤١٨

  فهرس اآلثار
  الصفحة    ــراألث

 ١٤٤، ٥٦  عثمان بن عفان  ..................................................أرى ماال كثريا

 ٥٧  عمر بن اخلطاب  .........................................اكتبوا الناس على منازهلم

 ٤٧   اخلطابعمر بن  .......................................اللهم اكفين بالال وأصحابه

 ٢٠٤ عمر بن عبد العزيز  ...................................انظر ما قبلكم من أرض الصافية

 ١٤٣  أبو بكر الصديق  ......................................أن أبا بكر استعمل أبا عبيدة

 ٤٨  ن عفانعثمان ب  ..................................................أن عثمان تربع

 ٥٣ علي بن أيب طالب  .................... القرىبذيأن علي بن أيب طالب سلك يف سهم 

 ٢٢٨، ٢٧٧  عمر بن اخلطاب  ..................................أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة

 ٢٣٢  عمر بن اخلطاب  .......................أن عمر بعث عثمان بن حنيف فوضع اجلزية

 ٢٣٤  عمر بن اخلطاب  .......أن عمر بعث عثمان بن حنيف وعمارا ابن مسعود إىل الكوفة

 ١٦٤  عمر بن اخلطاب  .............................أن عمر بن اخلطاب حاسب أبا هريرة

 ١٢٢  عمر بن اخلطاب  ...................أن عمر بن اخلطاب كان يأمر اخلراص أن يتركوا

 ٩٥  عمر بن عبد العزيز  ..............العزيز كتب أن أخرج للناس أعطيامأن عمر بن عبد 

 ٢٠٤  عمر بن عبد العزيز  .......أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل عدي أن انظر أهل كل أرض

 ٣٥٢، ٣٥١  عمر بن اخلطاب  ............أن عمر صاحل نصارى بين تغلب فأضعف عليهم الصدقة

 ٢٣٢، ٦٦، ٤٧  عمر بن اخلطاب  ............................أهل الذهبأن عمر ضرب اجلزية على 

 ٢٥٣  عمر بن اخلطاب  ................................أن عمر كان يأخذ من النبط العشر

 ٥٤  عمر بن اخلطاب  ...................................أن عمر ملا ضاق املسجد احلرام

 ٢٠٤  عمر بن اخلطاب  .................ألرض يف أيدي أهلهاأن عمر ملا فتح الفتوح جعل ا

 ٢٦٧  د بن املسيبيسع  .....................إن معمرا الذي كان حيدث هذا احلديث حيتكر

  ١٤٧  جابر بن عبد اهللا  ........................................إن النيب قال يل كذا وكذا
 ٢١٣  أبو بكر الصديق  ...........................................إن هذه فرائض الصدقة



 

 ٤١٩

  
 ١٤٦  عمر بن اخلطاب  ...............................إنه ليس أحد إال له يف هذا املال حق

 ٢٣٤، ٤٨  أنس بن مالك  .............إين كنت ألرى أين لو أمرتك أن تعض على حجر كذا
 ٢١٧  معاذ بن جبل  ....................................... إيتوين بعرض ثياب مخيص

 ٢١٩  معاذ بن جبل  ....................................إىل اليمن فأمرين  بعثين النيب
 ٥٦  علي بن أيب طالب  ....................................تقسم كل سنة ما اجتمع إليك

 ٥٤  عمر بن اخلطاب  .......................................جعل عمر العطاء ألهل بدر
 ١٥٤  عمر بن اخلطاب  .................................................حاسبوا أنفسكم

 ٥٢  عطاء  ....................................مخس اهللا ومخس رسوله واحد
 ١٦٢  اخلطابعمر بن   .................................ال خري فيهم إن مل يقولوا لنا. دعه

 ٤٨  عمر بن اخلطاب  .....................................فخذ أنت منهم كما يأخذون
 ١٤٧، ٥٤  عمر بن اخلطاب  ................................الفآفرض عمر للمهاجرين أربعة 

 ١٤٦  عمر بن اخلطاب  ....................................فقد استوعبت هذه اآلية الناس
 ٥٦  الوليد بن هشام  ....................................ئت الشام فرأيت ملوكهاجقد 

 ٣٥١  سراقة بن عمرو  ...................................قد قبلت ذلك فيمن كان معك
 ١٣٧  حيفةجأبو   ...........................فأخذ الصدقة  قدم علينا مصدق النيب

 ٢٣٠، ٤٧  عمر بن اخلطاب  ..........ال تطيق؟ نا محلتما األرض ماوان أن تككيف فعلتما؟ أختاف
 ٢٢٩ عمر بن اخلطاب  ..................................لئن زدت على كل رأس درمهني

 ١٧٧، ٥٤  عمر بن اخلطاب  ..........................................لئن عشت ليأتني الراعي
 ٥٤  أبو بكر الصديق  ............................ مل تكن تعجزلقد علم قومي أن حرفيت

 ٣٠ أبو هريرة  .................كثر مشاورة ألصحابه من رسول اهللاأمل يكن أحد 
 ٥٢  جبري بن مطعم  ............................سهم ذي القرىب ملا قسم رسول اهللا 
 ١٤٧  أبو بكر الصديق  .....................................عدة  من كان له عند النيب
 ٢١٥، ١٣٩  أبو بكر الصديق  ..............................................هذه فريضة الصدقة

 ٥٣  ابن عباس  ........................................... رسول اهللاهو لنا لقرىب
 ٢٣٢  عمر بن اخلطاب  .................................واهللا لئن وضعت على كل جريب

 ١٤٧  جابر بن عبد اهللا  ............................................ وعدين رسول اهللا 
 ١١٥  أبو بكر الصديق  ....................................ولكنا األمراء وأنتم الوزراء. ال

 ١٦٢  أبو بكر الصديق  ....................................يا أيها الناس فإين وليت عليكم
 ٩٥  عثمان بن عفان  ...................................... يا رسول اهللا علي مائة بعري



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

  البنك اإلسالمي للتنمية
  :إنشاؤه

 وزراء مالية البلدان اإلسالمية الذي عقد يف مدينة جدة يف البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة مالية دولية أنشئت تطبيقًا لبيان العزم الصادر عن مؤمتر
وانعقد االجتماع االفتتاحي لس احملافظني يف شهر رجب عام ). م١٩٧٣كانون أول من عام / ديسمرب (هـ ١٣٩٣ذي القعدة من عام 

ـ ١٣٩٥ ـ ١٣٩٥ من شوال عام ١٥ومت افتتاح البنك بصفة رمسية يف ). م١٩٧٥متوز من عام / يوليو (ه   ).م١٩٧٥تشرين أول /  أكتوبر ٢٠( ه
  :هدفه

إن هدف البنك اإلسالمي للتنمية هو دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء واتمعات اإلسالمية جمتمعة 
  .ومنفردة وفقًا ملبادئ الشريعة اإلسالمية

  :وظائفه
ل املشروعات وتقدمي القروض للمؤسسات واملشاريع اإلنتاجية يف الدول األعضاء تشتمل وظائف البنك على املسامهة يف رؤوس أموا

  .باإلضافة إىل تقدمي املساعدة املالية هلذه الدول يف أشكال أخرى ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية
نة اتمعات اإلسالمية يف الدول غري كما أن على البنك أن يقوم بإنشاء وإدارة صناديق خاصة ألغراض معينة ومن بينها صندوق ملعو

  .األعضاء وأن يتوىل النظارة على صناديق األموال اخلاصة
ومن مسئوليات البنك أن يساعد يف تنمية التجارة اخلارجية بني الدول . وللبنك قبول الودائع وجذب األموال بأية طريقة أخرى

 ويعمل على توفري وسائل التدريب للمشتغلني يف جمال التنمية، ،ية للدول األعضاءاألعضاء وخاصة يف السلع اإلنتاجية، ويقدم املساعدة الفن
  .وأن يقوم باألحباث الالزمة ملمارسة أنواع النشاط االقتصادي واملايل واملصريف يف الدول اإلسالمية طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية

  :العضوية فيه
ألساسي للعضوية هو وجوب كون الدولة عضوا يف منظمة املؤمتر اإلسالمي على أن والشرط ا.  دولة٥٠يبلغ عدد األعضاء حىت اآلن 

  .تكتتب يف رأس مال البنك وفقا ملا يقرره جملس احملافظني
  :رأس ماله

 والدينار اإلسالمي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب اخلاصة ،رأس املال املصرح به ستة باليني دينار إسالمي
  .مليون دينار إسالمي يدفع بعمالت قابلة للتحويل يقبلها البنك) ٣٦٥٤,٧٨(ويبلغ رأس مال البنك املكتتب فيه . صندوق النقد الدويلل

  :مقره
  . وللبنك أن ينشئ له وكاالت أو فروعا يف أي مكان آخر. يقع املقر الرئيس للبنك يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية

  :السنة املالية
  ).القمرية(السنة املالية للبنك هي السنة اهلجرية 

  :اللغة
  . اللغة الرمسية للبنك هي العربية مع استعمال اللغتني اإلجنليزية والفرنسية كلغيت عمل

**********************************  


